Pří|ohausneseníRM č.0612018

Pravidla pro přidělováníuvolněnýchbytů
ve vlastnictvíměsta Sadská ve výběrovémřizeni
zájemcina
zveřejněného
záměruvybranému
Uvo|něnýbytbude pronajatna zák|adé
zák|aděuýběrové
ho řizení'
nájemní
o pronájmu
býu a uzavření
sm|ouvy
budevsou|adus$ 102odst.2 písm'
m) zákona č. 12812000Sb. o obcích,v p|atnémznění,rozhodovatRada města
Rada města, např.
Sadská. Při rozhodovánío uzavřenínájemnísm|ouvypřih|íŽí
k tomu,zda mě|činemě|zdiemcev minu|osti
vůči
městuzávazkypo |hůtě
sp|atnosti,
zda by| či neby| zájemce v minulostinájemcem městskéhobytu a nájem mu byl
ukončenz důvoduporušeníjeho povinností,zda má být přidělenýbyt bytovou
náhradou,k sociálnísituacizájemce,jaká je potřebnostzájemcepro město,zda je
zájemceschopenp|nitzávazkyp|ynoucí
z nájemnísm|ouvya k počtuosob,kteréby
domácnost.Na přidě|eníbytu neníprávnínárok a
se zájemcemsdí|e|y
spo|ečnou
Rada městasi vyhrazujeprávovšechnynabídkyodmítnout.
Zě4emcio nájem bytu podávajíŽádost do výběrovéhořízenína předepsaném
vůči
formulářia poŽadovanýmipří|ohami
o příjmech,
zaměstnáních
a o bezd|uŽnosti
městuSadská.Předepsanýformulářje pří|ohou
těchtoPravidel.
S vybranýmzájemcem bude uzavřena nájemnísmlouva na dobu určitou2 rok
je v tomtopřípadědodrŽování
s právemna prodlouŽení
doby náj'u; předpok|adem
všechujednání
nájemní
sm|ouvy.
Tato Pravidlase nevztahují
na přiděIování
bytů.
startovacích
Rušíse Pravid|apro přidě|ování
uvo|něných
městaSadská ze dne
bytůve v|astnictví
24.10.2017.

V Sadskédne 07.03.2018
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Pří|ohaPravide|pro přidě|ování
bytů

Žádost o pronájem bytu ve výběrovémřizeni
Byt č.
Zadatel o byt

v čp.
Př,ljmení

Jméno

Telefon

v ulici.
rodnéčís|o:
stav
st' občanství

Místo

PsČ

Trvalýpobyt

U|ice

čp.

V|astník
nemovitosti

Jinýpobyt'
pokudje
odlišný
od
trvalého
pobytu

Místo

PSČ

V|astník
nemovitosti

U|ice

Zaměstnavate|:

čp.
a

Jméno

Př,tjmení datumnarození

váah k Žadateli

osoby, kterése
nastěhujído
pronajatého
býu
Zadatel:

nehodící
se škrtněte

ma - nema

závazkyvůčiměstuSadská

je - není

v|astníkem
nebospo|uv|astníkem
bytu,býovéhodomu,
rodinného
domu( týkáse i manŽe|a,
manŽe|ky,
reg.partnera)

je - není

členembytovéhodruŽstva( týká se i manŽe|a,manŽe|ky,reg.
partnera)

uŽívá- neuŽívá

nemovitost
slouŽící
k byd|ení
nebojejíčástna zák|aděnájemní
( týkáse i manŽe|a,
manŽe|ky,
reg.
sm|ouvyna dobuneurčitou
partnera).

ma - nema

zřízenověcnébřemenopráva uŽíváníjakéko|iv
nemovitostinebo
jejíčástiurčené
k bydlení

Proh|ášení:
Proh|ašuji,
Že všechnyúdaje,kteréjsem v tétoŽádostiuved|- uved|ajsou pravdivé.Jsem si vědom _ vědoma toho, Že nepravdivéúdajeby mě|y za
následekpřípadné
zamítnutí
Žádosti.
V ŽádostijenutnévyplnitvšechnypoŽadované
údaje.

V S a d s k édne. .
t

PodpisŽadate|e

Pří|ohyŽádosti:

podáníŽádosti
1) Zdůvodnění
2) Potvrzenío bezdluŽnosti
od ekonomické
správníhoodboruMěÚ Sadská ne starši
6 měsíců.
přílohyd|ekonkrétní
3) Da!ší
výzvy

