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Příloha č.1 Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 1/2020 
pro pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě 

 
 

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM  
MĚSTSKÉHO BYTU  

 
 

1) Údaje o uchazeči/uchazečích o byt 
 
Manželé: ano/ne

1
 

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

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

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

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

aktuální bydliště
2
: …………………………………………………………………………………………… 

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

datum narození: …………………………………………, tel.:……………………………………………. 
 
státní občanství: ……………………trvalý pobyt: ………………………………………………………… 

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

 
aktuální bydliště
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: …………………………………………………………………………………………… 

 
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. 
 
 

2) Jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost dalších členů domácnosti, 
kteří  budou v bytě bydlet: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Před podpisem nájemní smlouvy složí vybraný uchazeč peněžitou jistotu ve výši trojnásobku  
měsíčního nájemného. 
 
 
 
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 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5) Čestné prohlášení 
 
Jako uchazeč/ka/i o bydlení v nájemním bytě města Nové Město na Moravě prohlašuji/eme, že 
nemám/e žádné dluhy nebo nesplněné závazky vůči městu Nové Město na Moravě. 
Seznámil/a/i jsem/jsme se s poučením pro uchazeče, kteří se hlásí do nabídkového řízení na 
pronájem městského bytu. Jsem/Jsme si vědom/i, 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/e se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto 
formuláři městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, PSČ: 592 31 Nové Město 
na Moravě, IČ 00294900 (příp. jeho zaměstnanci) pouze za účelem výběrového řízení na pronájem 
bytu. Tento souhlas uděluji/eme pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10 
(deseti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem/jsme si vědom/a/mi svých práv podle zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování 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 dobrovolně
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. 

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

                                                           
3
  V souladu se  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 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 a průměrném měsíčním výdělku od zaměstnavatele 

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. 
 
 

Uchazeč/ka/i si je vědom/a/i skutečnosti, že obci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník a zák. č. 128/200 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a 

zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením případné smlouvy, jakož i 

skutečnosti, že jeho/jí/jich osobní údaje budou zpracovávány, evidovány po dobu vyřizování 

žádosti a po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu skartační lhůty dle spisového a 

skartačního řádu. 

Uchazeč/ka/i podáním této žádosti rovněž bere/ou na vědomí, že osobní údaje uvedené v 
této žádosti budou obcí postoupeny k dalšímu zpracovávání a uchovávání správci bytového / 
nebytového fondu obce, a to společnosti Správa bytů NMNM s.r.o.,  IČO: 06940927, s níž 
město uzavřelo dne 25.06.2018 Příkazní smlouvu o obstarání správy domů, bytových a 
nebytových jednotek a ubytovacích kapacit a o výkonu dalších práv a povinností, a to rovněž 
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu. 
 
 
 
V/ve …………………………………………………………………………. dne ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis/y

6
 ……………………………………………………………………………………………………. 

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

                                                           
4
  Nehodící se škrtněte. 

5
  Vyberte jeden z uvedených způsobů a doplňte potřebné údaje. 

6
  Podpis nemusí být ověřen. 


