
Příloha č.3 Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 3/2016
pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU
v bytovém domě „KoDuS“

1.) Údaje o uchazeči/uchazečích o byt

Manželé: ano/ne1

Jméno a příjmení 1. uchazeče: …………………………………………………………………………………

datum narození: ………………………………………., tel.:………………………………………………

státní občanství: ……………………trvalý pobyt: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

aktuální bydliště2: ……………………………………………………………………………………………

Jméno a příjemní 2. uchazeče: ………………………………………………………………………………….

datum narození: …………………………………………, tel.:…………………………………………….

státní občanství: ……………………trvalý pobyt: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

aktuální bydliště2: ……………………………………………………………………………………………

žádám/e  město  Nové  Město  na  Moravě  o  pronájem  bytu  č.   ……………………  nacházejícího 

se  v ……………….. nadzemním podlaží domu č.p. …………………na     ul. 

…………………………………………………………………… v Novém Městě na Moravě.

V  případě  prvního  obsazení  volných  bytů  v  domě  „KoDuS“  mám/e  v  případě  nepřidělení
požadovaného bytu č. …..zájem o přidělení bytů :
byt č. …........
byt č. …........

2.) Jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost další spolubydlící osoby 
(max. 1 osoba):

………………………………………………………………………………………………………………………

3.) Naše současné podmínky bydlení:

……………………………………………………………………………………………………………

1 Nehodící se škrtněte.
2 Vyplňte v případě, že se Vaše adresa trvalého pobytu neshoduje s doručovací adresou.
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.)           Uvolním,           v     případě           poskytnutí        bydlení,             jiný         městský            byt
ANO x NE1

5.) Čestné prohlášení
Jako uchazeč/ka/i o bydlení v sociálním bytě v Komunitním domě seniorů v Nové Městě na Moravě 
prohlašuji/eme, že:
- nemám/e žádné dluhy nebo nesplněné závazky vůči městu Nové Město na Moravě;
- ke dni podpisu nájemní smlouvy budu/eme splňovat stanovený věk 60+;
- jsem ekonomicky neaktivní;
- můj/náš průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců nepřesahuje pro jednočlennou
domácnost  1,0  násobek  průměrné  měsíční  mzdy  a  pro  dvoučlennou  domácnost   1,2  násobek
průměrné měsíční mzdy;  
-  ke dni  podpisu nájemní smlouvy nebudu/me  vlastníkem/ky ani  podílovým/mi spoluvlastníkem/ky
bytového domu, rodinného domu nebo bytu, a nemám/me ani družstevní podíl v bytovém družstvu;
- jsem/me schopná/ný/ni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb;
Seznámil/la/li jsem/me se s poučením pro uchazeče, kteří se hlásí do nabídkového řízení na pronájem
městského bytu. Jsem/me si vědoma/m/mi , že uvedení nepravdivých údajů, stejně jako zamlčení 
požadovaných údajů má za následek vyloučení z výběrového řízení. Pokud se tato skutečnost 
prokáže později, bude to důvodem pro zrušení nájemní smlouvy a vystěhování z bytu.
Souhlasím/me se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto 
formuláři městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ 00294900 (příp. jeho zaměstnanci) pouze za účelem výběrového řízení na pronájem bytu. 
Tento souhlas uděluji/jeme pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10 
(deseti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem/me si vědom/a/mi svých práv podle § 12 a 21 
zákona č. 101/20000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře 
jsem/jsme byl/a/li seznámen/a/ni, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně3.

V případě již uzavřené Smlouvy o nájmu bytu bude zatajení jakékoliv informace prokazované
čestným prohlášením považováno za hrubé porušení povinností nájemce a bude důvodem 
pro ukončení nájemního vztahu.

6.) Jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit přidělení bytu ( např. vlastní aktivita pro 
rozvoj města)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3 V souladu s § 5 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny údaje uvedené    
v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení na pronájem 
bytu. Bez jejich znalosti nemůžeme provádět výběr nájemníka objektivně a transparentně. S osobními 
údaji nebude dále jinak nakládáno
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V případě přidělení bytu a po uzavření Smlouvy o nájmu bytu požádám/ nepožádám 4 o
změnu trvalého pobytu do č.p. domu, ve kterém je umístěn nájemní byt.

7.) O výsledku výběrového řízení chci/eme být vyrozuměn/a/i:  5

a) e-mailem na e-mail adresu: …………………………………………………………………………………..

b) telefonicky na telefonní číslo: …………………………………………………………………………………

8.) Přílohu přihlášky tvoří potvrzení o příjmech od všech uchazečů o byt. V případě nezaměstnaných
uchazečů tvoří přílohu přihlášky potvrzení od ÚP o sociálních dávkách a době, od kdy jsou evidováni 
na ÚP, viz. příloha č.1 přihlášky.

V/ve …………………………………………………………………………. dne ………………………………..

Podpis/y6 …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

4 Nehodící se škrtněte.
5 Vyberte jeden z uvedených způsobů a doplňte potřebné údaje.
6 Podpis nemusí být ověřen.

3


