Žádost o nájem sociálního bytu
Jméno a příjmení žadatele: _________________________________________________________________
Datum narození: _______________________________________________________________________
Trvalé bydliště: ___________________________________________________________________________
Adresa pro doručování písemností: ___________________________________________________________
Telefon, popř. email: ______________________________________________________________________
Rodinný stav: (svobodná/ý, vdaná/ženatý, rozvedená/ý, vdovec/vdova, jiný*): ___________________
Zdravotní stav (stupeň invalidity, ZTP aj.): ____________________________________________________
Současná bytová situace: (u rodičů, u příbuzných, nájem, ubytovna, podnájem, jiná*):
___________________________________________________________________________________
Velikost obývaného bytu: __________________________________________________________________
Ve společné domácnosti s žadatelem žijí (v případě nedostatku místa uveďte v příloze):
Jméno

Příjmení

Datum
narození

Vztah k žadateli

Trvalé bydliště

Do sociálního bytu se nastěhuje (v případě nedostatku místa uveďte v příloze):
Jméno

Příjmení

Datum
narození

Vztah k žadateli

Trvalé bydliště

Způsob zabezpečení úhrady nájmu sociálního bytu a služeb spojených s užíváním bytu:
Zdroj příjmů: (zaměstnání, brigády, sociální dávky, dávky v mateřství, rodičovský příspěvek, důchod,
invalidní/starobní, osoba samostatně výdělečně činná, jiné*)
___________________________________________________________________________________

Roční příjem ze všech zdrojů za poslední 12 měsíců:
1

______________________________________________
Průměrný měsíční příjem ze všech zdrojů za posledních 12 měsíců:
__________________________________
Důvod žádosti o nájem sociálního bytu města (uveďte podrobněji):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Čestné prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že k datu podání žádosti on ani člen jeho domácnosti, který s ním má obývat sociální
byt, není dlužníkem s pravomocně přiznaným dluhem vůči městu nebo vůči jím zřízeným nebo založeným
právnickým osobám nebo má uzavřený splátkový kalendář a tento kalendář dodržuje
Žadatel prohlašuje, že k datu podání žádosti on ani člen jeho domácnosti, který s ním má obývat sociální
byt, nemá uzavřenou nájemní smlouvu a nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt, dům pro rekreační nebo jiný ubytovací účely.
Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že do 31. 01. každého kalendářního roku je povinen v případě
zájmu o sociální byt prodloužit (aktualizovat) žádost o nájem sociálního bytu města Uherský Brod, včetně
doložení příjmů.
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v žádosti, jsou pravdivé. Jsem si vědom (a), že uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů v této žádosti může být ze strany města Uherský Brod důvodem pro
odstoupení od smlouvy o nájem sociálního bytu uzavřené na základě této žádosti.
Změny v údajích uvedených v žádosti jsem povinen(na) písemně oznámit městu Uherský Brod, Odboru
majetkoprávnímu, do 30 dnů od této změny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zpracování výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem, a to dle 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 (dále jen „GDPR“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování žádosti, případně po
dobu trvání nájemní smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení. Podrobné informace o
zpracování osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na: www.ub.cz/info/osobni-udaje.
Součástí této žádosti jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Prohlášení o příjmech (doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do pronajatého
bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí této žádosti)
Příloha č. 2- Potvrzení o uplatněných nárocích a přiznaných dávkách sociálních systémů (doloží žadatel a
všechny osoby, které se chtějí stěhovat do pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti)
Příloha č. 3 - Prohlášení o vlastnictví majetku (doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí této žádosti)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o dluzích (doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí této žádosti)
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Příloha č. 5 Platná smlouva o nájmu, ev. o jiné formě stávajícího bydlení či ubytování (doloží žadatel a
všechny osoby, které se chtějí stěhovat do pronajatého bytu v případě, že bydlí jinde než žadatel)

V Uherském Brodě dne: _______________

Podpis žadatele: ______________________________
Podpisy zletilých členů domácnosti:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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