Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879

Žádost o zařazení
do Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu
1. Žadatel:
Jméno a příjmení: …………………………………………….…………....… Datum narození: ………………..……
Rodinný stav: ……..……………..………………………... Státní příslušnost: ………………......................….……
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………........................
Adresa současného pobytu: ……………………………………………………………………………………………...
Telefon: ………….…………………………………. E-mail: …………………...……………………………………….

2. Vztah žadatele k dosavadnímu bydlení (současný pobyt):
vlastní
ANO
NE
u rodičů
ANO
NE
u prarodičů
ANO
NE
u jiných příbuzných – kterých:

3. Požadovaná velikost bytu:

v nájmu
v podnájmu
na ubytovně

1+kk

1+1

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

jiné: ……………………………
………………………..............
…………………………………

2+1

4. Počet osob, pro které žadatel žádá o byt (vč. žadatele): ………………………., z toho:
manžel
NE
ANO
nezletilé dítě
NE
ANO počet, věk: ...........................
jiné (např. přítel, rodiče apod.)
NE
ANO počet, vztah: ……………………………………………………..

5. Aktuální celkový čistý měsíční příjem všech osob, pro které žadatel žádá o byt, vč. sociálních
dávek:
……………………………………………………….... Kč.

6. Žadatel (nebo osoby, pro které žádáte o byt) má/mají vůči městu Dobrušce neuhrazený dluh po
termínu jeho splatnosti:
NE

ANO, jaký: …………….……………………………………………………………………………………...

7. Žadatel (nebo jeho manžel/ka, pro nějž rovněž žádá o byt) je vlastníkem/spoluvlastníkem bytu či jiné
nemovitosti určené k trvalému bydlení či k individuální rekreaci nebo členem bytového družstva:
NE

ANO, jaké: ……………………………………….……………………………………………………………..

8. Žadatel má právo na užívání bytu či jiné nemovitosti určené k trvalému bydlení na základě nájemní
smlouvy, smlouvy o výpůjčce či jiné smlouvy či na základě věcného břemene (služebnosti):
NE

ANO, jaké: ………………………………………………………………………...……………………………
do kdy: ………………………...............……………………….........................................................

9. V posledních třech letech žadatel (nebo jeho manžel/ka, pro nějž rovněž žádá o byt)
prodal/daroval/směnil byt či jinou nemovitost určenou k trvalému bydlení:
NE

ANO, jakou (byt, rod. dům apod.): .......................................................................................................
kde (obec): ……………………………………………..……………….............................................
důvod převodu: ………………………………………………………………………………………….

10. Důvod podání žádosti (v případě nedostatku místa lze rozepsat na samostatné příloze):
…………...…………...……………………………….……........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………….………….............................
……………………………………………………………………………………………….………….............................

11. Počet příloh: ………… jaké: ………………………………………………………………………………………...

12. Prohlášení žadatele:
Čestně prohlašuji, že jsem tuto žádost vyplnil(a) pravdivě a nic jsem nezatajil(a). Jsem si vědom(a)
případných právních následků uvedení nepravdivých údajů vč. mého vyřazení ze Seznamu žadatelů
o pronájem městského bytu.
Beru na vědomí:
– že na základě této žádosti budu zařazen do Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu, ze kterého jsou
vybíráni noví nájemci uvolněných městských bytů;
– že k zachování mého zařazení v Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu je nutné každoročně
do 30. listopadu písemně oznámit městu Dobrušce, že na zařazení v tomto seznamu trvám i pro příští
kalendářní rok, a to poštou na adresu Město Dobruška, odbor rozvoje města, oddělení majetku města, nám.
F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, nebo osobně na podatelnu v budově Městského úřadu Dobruška, nám.
F. L. Věka čp. 32, Dobruška, či na oddělení majetku města v budově Městského úřadu Dobruška, nám.
F. L. Věka čp. 11, Dobruška, nebo e-mailem na e-mailovou adresu posta@mestodobruska.cz. Toto oznámení
není nutné činit v kalendářním roce, v němž byla tato žádost podána;
– že pokud shora uvedené oznámení ve stanoveném termínu neučiním, budu ze Seznamu žadatelů
o pronájem městského bytu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku bez dalšího vyřazen/a, přičemž toto
vyřazení mi již nebude oznamováno;
– že jakoukoliv změnu údajů uvedených v tomto formuláři (vyjma změny výše čistého měsíčního příjmu) jsem
povinen/povinna městu Dobrušce neprodleně písemně oznámit. Aktuální výši čistého měsíčního příjmu
sdělím na vyžádání.
Zároveň připojuji Souhlas se zpracováním osobních údajů.

V ………………………………………….… dne …………..……………….

……………..…………..…………..
podpis žadatele

Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný žadatel o pronájem městského bytu v Dobrušce
jméno ........................................................................................................... nar. ………..….…………………….
trvale bytem …………………………………………………………………………………………..............................,
tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, uděluji městu Dobrušce, IČ 00274879, se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které jsem uvedl/a
v mnou podané Žádosti o zařazení do Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu, tj. jména
a příjmení, adresy trvalého pobytu, adresy současného pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy, a údaje
o osobním stavu a výši příjmu, a to za účelem mého zařazení a vedení v Seznamu žadatelů o pronájem
městského bytu a vyřizování mé žádosti o pronájem městského bytu v Dobrušce všemi k tomu příslušnými
orgány města Dobrušky.
Tento souhlas se vztahuje i na veškeré pozdější mnou nahlášené změny těchto údajů.

Souhlasím, aby:
– tyto osobní údaje byly zpracovány organizačním útvarem Městského úřadu Dobruška příslušným k vedení
Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu a k vyřizování mé žádostí o pronájem městského bytu,
– tyto osobní údaje byly uvedeny v podkladech pro projednání mé žádosti o pronájem městského bytu
v příslušných orgánech města Dobrušky.

Souhlas uděluji na dobu neurčitou (v případě uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu po dobu užívání
bytu); jakmile pomine účel, budou zpracované osobní údaje skartovány v souladu se Spisovým a skartačním
řádem Městského úřadu Dobruška.

Při udělení tohoto souhlasu jsem byl/a informován/a:
– že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné,
– pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.
Potvrzuji, že jsem obeznámen/a se svým právy podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tj.:
– s právem na přístup k informacím o zpracování mých osobních údajů,
– s právem požadovat od správce osobních údajů v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů
dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, vysvětlení či
odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů.

Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, budu ze Seznamu žadatelů o pronájem městského
bytu vyřazen/a.

Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

V ………………………………………….… dne …………..……………….

……………..…………..…………..
podpis

