Žádost
o souhlas k prodloužení nájmu bytu
Žádám(e) o prodloužení nájmu k bytu o velikosti …………………………….
v domě č. ……………………….ulice………………………………………...
který jsme získali do nájmu na dobu určitou do ……………………………….
dokladem č.j. …………………….ze dne………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Příjmení a jméno (u manželů obou)
Provozovna společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. p o t v r z u j e , že ke shora
uvedenému bytu je řádně hrazeno nájemné včetně poplatků a že uvedený
nájemce plní řádně povinnosti, plynoucí z nájemní smlouvy.

………………………………
razítko a podpis
příslušné provozovny
společnosti
SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.
Dle „Pravidel pro přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města“ (článek
II., odst. 1, písm.f) – není příjem vyšší než trojnásobek životního minima) je
nutné doložit potvrzení o výši čistého příjmu rodiny.
Potvrzení o zaměstnání
paní…………………………………….
pan…………………………
je u nás zaměstnána a její čistý
je u nás zaměstnán a jeho
příjem činí…………………………..Kč

čistý příjem činí…………Kč

razítko zaměstnavatele:

razítko zaměstnavatele:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jako žadatel o přenechání bytu v domech Loucká 10, 12 a 14 České Budějovice, taktéž jako žadatel
o prodloužení nájemní smlouvy v těchto uvedených domech
č e s t n ě p r o h l a š u j i,
že nejsem vlastníkem žádného bytu, nemám uzavřenou nájemní smlouvu na byt, nevlastním ani
nespoluvlastním žádnou nemovitost, (pro případ prodloužení nájemní smlouvy v domech Loucká
10, 12 a 14 České Budějovice) prohlašuji, že mám uzavřenu nájemní smlouvu pouze na tento
předmětný byt z majetku města a nejsem vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti.
Čestně prohlašuje :
a) Nájemce bytu jméno a příjmení…………………………. nar………………...
trvalé bydliště……………………………dne…………………v……………….
podpis …………………
b) Manžel (manželka) jméno a příjmení………………………nar……,………..
trvalé bydliště……………………………dne…………………v……………….
podpis …………………
c) Druh, (družka nájemce) jméno a příjmení………………… nar………,…………
trvalé bydliště……………………………dne…………………..v……………….
podpis …………………
d) Za nezletilé děti žijící s nájemcem v předmětném bytě, prohlašuje nájemce (rodič, zákonný
zástupce)
jméno a příjmení dítěte ………………………nar………………..
jméno a příjmení dítěte……………………….nar. ………………
jméno a příjmení dítěte ………………………nar. ………………
…………………………………………………………………………………........
trvalé bydliště……………………………dne…………………v…………………..
podpis …………………
e) Prohlašuje každá zletilá osoba užívající předmětný byt (spolubydlící osoba)
jméno a příjmení…………………………….. nar………………….
trvalé bydliště……………………………dne…………v……………
podpis …………………

Pokud je v bytě více spolubydlících osob, vyplňte dle vzoru bodu (e) zde :
………………………………………………………………………podpis………..
………………………………………………………………………podpis…………

Žadatel dává tímto v souladu s ust. § 5, odst. 5) zák. č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, souhlas
se zpracováváním osobních údajů, společnost SPRÁVA DOMŮ s. r. o. se zavazuje, že k osobním
údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů a že osobní údaje z databáze budou zlikvidovány po uplynutí 1 roku po vyřazení žádosti z
evidence.
1. Pro účely žádosti o přenechání bytu do nájmu – dotační byt Loucká 10, 12 a 14,
České Budějovice
2. Pro účely prodloužení nájemní smlouvy v domech Loucká 10, 12 a 14,
České Budějovice
(podpis nájemce/nájemců,
vztahuje se k čestnému prohlášení)
Podpis/podpisy :

(podpis nájemce/nájemců)
vztahuje se k souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
Podpis/podpisy :

……………………………………..
……………………………………..

……………………………………….
……………………………………….

V……………...dne…………

V………………dne……….

