Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města

Nabídka do výběrového řízení na nájem bytu nejvyšší nabídce
měsíčního nájemného
Byt č.

o velikosti

NP domu č. p.

umístěný v

ulice

Uherské Hradiště

NABÍZÍM ZÁKLADNÍ MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ v Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
Kč/m2/měsíc

plochy, ve výši:
A. Žadatel(ka)
Příjmení, jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Stav:

Datum a místo narození:
Občanství:
Trvalé bydliště vč. PSČ:

Telefonní kontakt:

e-mail:

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, pokud se liší od trvalého bydliště):

Zaměstnanec pracuje jako:

Průměrný čistý měsíční příjem:

(Potvrzení o příjmu doložte v příloze žádosti)

B. Rodinní příslušníci a další osoby, které budou sdílet společnou domácnost, údaje o manželovi /
manželce
Jméno a příjmení

Datum narození Vztah k žadateli

Trvalé bydliště

1.

2.
3.
4.
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1. Prohlašuji, že jsem uhradil na účet města Uherské Hradiště (uvedený v záměru města) částku 4.000 Kč,
dle zveřejněného záměru na nájem bytu nejvyšší nabídce měsíčního nájemného.

2. Uhrazenou částku za účast ve výběrovém řízení požaduji vrátit na účet číslo:
/

(číslo banky) - dle zveřejněného záměru.

3. Prohlašuji, že jistotu ve výši 3násobku nabídnuté celkové měsíční výše nájemného za celý byt a
nájemní smlouvu na předmětný byt uzavřu do 15-ti dnů od převzetí výzvy zaslané městem Uherské
Hradiště. V případě, že tak neučiním, má se za to, že o nájem bytu nemám zájem.

4. Prohlašuji, že souhlasím s podmínkami uzavření nájemní smlouvy uvedenými ve zveřejněném záměru.
5. Prohlašuji, že nejsem nájemcem jiného bytu. Pokud jsem nájemcem městského bytu v Uherském
Hradišti, stávající byt vrátím městu Uherské Hradiště.
6. Prohlašuji, že nemám žádné dluhy vůči městu Uherské Hradiště a toto dokládám potvrzením z právního
odboru za mě a za další osoby, které budou sdílet společnou domácnost.
7. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a všechny změny, které nastanou, Vám
neprodleně oznámím.
8. Prohlašuji, že jsem svéprávný.

Zákonnost zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních
údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Datum podání žádosti:
Podpis žadatele............................................

Přílohy:

1. Doklady o čistém ročním příjmu za posledních 12 měsíců za žadatele i za ostatní členy domácnosti,
kteří se do bytu budou stěhovat.

2. Doklad o úhradě částky 4.000 Kč za účast ve výběrovém řízení.
3. Doklady o bezdlužnosti vůči městu Uherské Hradiště, za žadatele i za ostatní členy domácnosti, kteří se
do bytu budou stěhovat.
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