Příloha č. 1 k žádosti o nájem sociálního bytu

Prohlášení o příjmech
za aktuální měsíc a 11 předchozích měsíců
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

Příjmy
1. Příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, DPČ, DPP, …..)
Částka/12 měsíců

Podpis a razítko zaměstnavatele

2. Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti
Potvrzení příslušného FÚ

Výše příjmů za poslední kalendářní rok

3. Důchody (invalidní – stupeň, vdovský, vdovecký, sirotčí, starob ní – nutno doložit
rozhodnutí m ČSSZ)
Typ důchodu

Částka/měsíc

invalidní
vdovský/vdovecký
sirotčí
starobní

4. Výživné, příspěvek na výživu (nutno doložit rozhodnutím soudu)
Specifikace
Částka/měsíc

1

5. Jiné příjmy
Specifikace

Částka

6. Dávky sociálních systémů je nutné doložit potvrzením Úřadu práce ČR, místně
příslušného pracoviště (samostatný formulář - viz. příloha č. 2 k žádosti nájem
sociálního bytu)

Prohlašuji, že nemám žádné jiné než výše uvedené příjmy. Jsem si vědom/a případných
následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.

V Uherském Brodě dne…………………

Podpis: ………………………………….
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Příloha č. 2 k žádosti o nájem sociálního bytu

Potvrzení o uplatněných nárocích a přiznaných dávkách
sociálního systému
za aktuální měsíc a 11předchozích měsíců
(potvrdí Úřad práce ČR, místně příslušné kontaktní pracoviště)
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

Dávky sociálních systémů
Dávky státní sociální podpory
Přídavek na dítě
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Rodičovský příspěvek
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

1

Příspěvek na bydlení
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Příspěvek na péči
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Měsíčně vyplácené dávky pěstounské péče
Měsíc
Žádost uplatněna ano/ne

Částka

2

Dávky hmotné nouze
Příspěvek na živobytí
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Doplatek na bydlení
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Dávka v nezaměstnanosti
Měsíc

V Uherském Brodě dne ………………………..
……………………………………………
pracovník ÚP ČR (podpis a razítko)
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Příloha č. 3 k žádosti o nájem sociálního bytu

Prohlášení o vlastnictví nemovitého majetku
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

NEMOVITÝ MAJETEK

1) Obytný dům

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

podíl: …………… …

□

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

adresa: …………………… …………… ………… ……………………… ………
specifikace: ……………… ……………………… ……………………… ………
……………………………………… ……………………… ………
hodnota. ……… …………… ………… …………… ………… …………… …….
plocha pozemku patřící k nemovitosti v m²: ……… ………… …………… …….

2) Byt

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

mám podíl v bytovém družstvu

podíl: … …………..

□

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

□

adresa: ………… ………… …………… ………… …………… …………………
specifikace: …… ………… …………… ………… …………… ………… ………

hodnota. …………………… …………………… …………………… ……….
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3) Nemovitost sloužící k rekreaci

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

podíl: …………………

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

□

adresa: ……………………………………………………………………………..
specifikace: ………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………….
hodnota. ……………………………………………………………………………
plocha pozemku patřící k nemovitosti v m²: ………………………………………

4) Pozemky
Ne
Ano

□
□

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□
výměra v m²

stavební

…………………

zahrada

………………….

pole

………………….

jiný – druh pozemku: ………………………………….

…………………

5) Jiné nemovitosti
Ne
Ano

□
□

specifikace: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že nemám žádný jiné než výše uvedený nemovitý majetek. Jsem si vědom/a
případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.

V Uherském Brodě dne………………… Podpis: ………………………………….
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Příloha č. 4 k žádosti o nájem sociálního bytu

Čestné prohlášení o dluzích
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:
Čestně prohlašuji, že dluhy vůči městu Uherský Brod nebo vůči jím zřízeným nebo
založeným právnickým osobám:
nemám

□

mám

□

Čestně prohlašuji, že má uzavřený splátkový kalendář a tento kalendář dodržuji:
nemám

□

mám

□

Prohlašuji, že jsem si vědom/a případných následků, které by pro mne z uvedení
nepravdivých údajů vyplývaly.

V Uherském Brodě dne ………………………….. Podpis: ………………………….

