Dotazník
pro posouzení žadatele o byt v majetku města Mimoň

Údaje o žadateli (u manželů jsou žadateli oba)
Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště – místo, ulice, č.p., PSČ
Nyní se zdržuji na adrese
Kontaktní telefon (e-mail)
Rodinný stav
Zaměstnavatel
Důvod stěhování
Velikost bytu, o který má žadatel zájem

Čestně prohlašuji, že ve společné domácnosti se mnou budou dále žít tito
členové domácnosti
Jméno

Příjmení

věk

Vztah k žadateli

.
Podpis žadatele:

-----------------------------------

Hodnocení schopnosti splácet nájemné a služby
Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne

Rozhodnutí rady města

Žadatel a spolubydlící osoby starší 18 let doloží k tomuto dotazníku:
1) Potvrzení zaměstnavatele o výdělku za poslední 6 měsíců a další veškeré příjmy
2) Potvrzení o bezdlužnosti
3) Výpis z rejstříku trestů k nahlédnutí nebo čestné prohlášení o nespáchání závažného
trestného činu

Potvrzení o výdělku zaměstnance
Údaje o zaměstnavateli:
Název zaměstnavatele

……………………………………………………….

Sídlo zaměstnavatele

……………………………………………………….

IČ

……………………………………………………….

Jméno, funkce a tel. kontakt na zástupce zaměstnavatele, který potvrzení vystavil:
…………………………………………………………………………………………….……
Dne ………………

………………………………………………….
razítko a podpis zaměstnavatele

Potvrzujeme, že náš zaměstnanec:
Jméno a příjmení
………………………………………………………….
Datum narození

………………………………………………………….

Trvalé bydliště

………………………………………………………….

Zaměstnán
od

………………………………………………………….

jako

………………………………………………………….

Pracovní poměr sjednán na dobu určitou / neurčitou
Ukončení pracovního poměru ke dni
………………………………………………..
Zkušební doba
ano / ne
Výpověď
ano / ne
Průměrný měsíční čistý příjem za posledních 6 měsíců: ..………………………………
Počet vyživovaných osob

…………………………………………………….……...

Další měsíční platby:
•

srážky na základě rozhodnutí

……………………………………………….

•

splátky na poskytnuté půjčky

……………………………………………….

•

splátky stavebního spoření

•

jiné platby

……………………………………….…
……………………………………………….

POTVRZENÍ O BEZDLUŽNOSTI
dle Směrnice o pronajímání bytů z majetku města Mimoň

Jméno a příjmení žadatele/žadatelů (u manželů oba):
………………………………………………………………………………………………………….
trvale bytem: …………………………………………………………………………………………
zdržuji se na adrese: ……………………………………………………………………………….

Vlastník, pronajímatel bytu

potvrzení o úhradách

- potvrzení o úhradách nájemného a služeb
dluh

nehodící se škrtněte

bez dluhu

razítko a podpis

nejsem vlastníkem bytu, domu žiji u :
nehodící se škrtne

město/obecdle místa trvalého pobytu
- potvrzení o bezdlužnosti
dluh

bez dluhu

nehodící se škrtněterazítko a podpis

město Mimoň
potvrzení o bezdlužnosti
dluh

nehodící se škrtněte

bez dluhu

razítko a podpis

Zájemce/ zájemci o pronájem bytu berou na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů
nebude nájemní smlouva sepsána. V případě, že uchazeč o byt odmítne poskytnout některé
údaje potřebné pro rozhodování rady nebude jeho žádost projednána.
V Mimoni dne: ……………………

…………………………..……………..
Podpis žadatele/žadatelů

ŽÁDOST
o pronájem bytu v majetku města Mimoň
Směrnice o pronajímání bytů z majetku města Mimoň

I.
Jméno a příjmení:___________________________________________________________
Datum narození:______________________ Č.OP:_________________________________
Stav:_______________________________ Občanství: _____________________________
Trvale
bytem:____________________________________________________________________
Telefon, e-mail: _____________ Současná adresa:________________________________
II.
Žádám o pronájem bytu:
čp.________ulici____________________ místě___________________
velikost bytu_____podlaží ________________ č. bytu _______________________
Přikládám:
1) Rozhodnutí Komise pro přidělování bytů ze dne: ………………….
2) Platný občanský průkaz k ověření údajů
čestně prohlašuji, že níže uvedení budou členy mojí domácnosti:
Jméno příjmení

věk

vztah k žadateli

Tato žádost musí být vyhotovena dvojmo: 1x obdrží zájemce o byt a 1x výběrová komise

Podpis žadatele: ………………………………….

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRESTNÍ BEZÚHONNOSTI
Já níže podepsaný/á
Jméno, příjmení:
…………………………………………………………………………………
Datum narození:
…………………………………………………………………………………
Adresa místa trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..

Čestně prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a souzen/a pro úmyslný trestný čin a ani
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a zároveň prohlašuji, že v současné době proti
mně není vedeno trestní stíhání.

V ……………………………. dne ………………………

Podpis …………………………………

