Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Příloha č. 1

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu
s nájemným za m2
I. Označení bytu a souhlas s podmínkami výběrového řízení
Hlásím se do výběrového řízení na pronájem bytu – jedná se o byt číslo ……… v budově na
ulici …………………………… v Ostravě-……………………… a nabízím měsíční nájemné ve
výši ……….,- Kč/m2.
Souhlasím se všemi podmínkami příslušného výběrového řízení na pronájem bytu, výslovně pak:
- souhlasím s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou dvanácti (12) měsíců;
- zavazuji se dát statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava peněžitou
jistotu, že zaplatím nájemné a splním jiné povinnosti vyplývající z nájmu, ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, a to před podpisem nájemní smlouvy;
- uhradím poplatek za připojení k distribuční soustavě sítí NN (pokud bude vyměřen);
- zajistím si sám a na své náklady připojení bytu k odběru el. energie a k odběru plynu (pokud se
v bytě nachází plynový spotřebič nebo plynové spotřebiče).
II. Zájemce
Jméno:

Příjmení:

Datum
narození:

Stav:

Titul:

Adresa trvalého pobytu
Ulice, číslo
pop./or.:

Obec:

PSČ:

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu)
Ulice, číslo
pop./or.:

Obec:

Telefon:
Zdroj
příjmů:

PSČ:

E-mail:







zaměstnanec
OSVČ
veden v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP
poživatel důchodu ČSSZ nebo jiného obdobného příjmu
příjemce dávek státní sociální podpory nebo jiného obdobného příjmu
příjemce jiného peněžitého plnění (uveďte)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

III. Manžel/manželka zájemce, druh/družka zájemce, partner/partnerka zájemce
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Příjmení:

Datum
narození:
Vztah
k zájemci:

Titul:

Stav:

Adresa trvalého pobytu
Ulice, číslo
pop./or.:
Zdroj
příjmů:

PSČ:

Obec:







zaměstnanec
OSVČ
veden v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP
poživatel důchodu ČSSZ nebo jiného obdobného příjmu
příjemce dávek státní sociální podpory nebo jiného obdobného příjmu
příjemce jiného peněžitého plnění (uveďte)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

IV. Osoby, které budou požadovaný byt užívat
Celkový počet osob, které budou byt užívat:
Uveďte jména, příjmení a data narození osob, které budou byt užívat:

V. Charakteristika dosavadního bydliště zájemce
Označte křížkem:
Nájemce bytu □

Podnájemce bytu □

U příbuzných □

Jiné (uveďte) □

Na ubytovně □

U rodičů/prarodičů □

VI. Potvrzení*) vlastníka / pronajímatele / správce domu (ubytovacího zařízení) o řádném
hrazení nájemného (úhrad za ubytování)
*) ne starší 30 dnů
Datum a podpis zájemce:___________________________________
Příloha:
- čestné prohlášení
- potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad (u zájemců s adresou trvalého pobytu na
území statutárního města Ostravy)
- příjmy (kopie)
- výpis z Centrální evidence exekucí
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