Pořadové číslo žádosti:
Datum podání:
Převzal/a, jméno:

Podpis:

Sociální byty Mírov
Žádost o zařazení do Systému sociálního bydlení
Žadatel, žadatelka
Jméno:………………………… Příjmení:………………………………………

Rodné číslo:…………………………….

Datum narození:………………………………… Rodinný stav:…………………….. Občanství:…………………………...
Trvalý pobyt dle OP: ……...……...……………………………………………………...…Od roku:…………………
Současný pobyt:…………………………………………………………………….. Od roku:……………………….
Korespondenční adresa: ………….……………………………………………………….
Telefon:…………………………………………… Email:………………………………..………………………
Manžel/manželka, druh/družka žadatele/žadatelky:
Jméno:………………………… Příjmení:……………………………………

Rodné číslo:……………...………….

Datum narození:………………………………… Rodinný stav:……………………Občanství:…………………………
Trvalý pobyt dle OP: ………...……...…………………………………………………Od roku:…...……………………
Současný pobyt:………………………………………………………………………Od roku:………………………….
Korespondenční adresa: …………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………… Email:………………………………..……………………
Další osoby, pro které je o sociální byt společně žádáno:
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.

Datum narození

Vztah k žadateli

Bydlí s žadatelem

Přiložené dokumenty a podklady (zakroužkujte dokumenty - kopie, které budou přílohou žádosti):
•
•
•
•
•
•

Povinná Příloha č. 1 - popis sociálně bytové situace žadatele a příslušníků jeho domácnosti,
s kterými chce žadatel bydlet v bytě na zvláštním přiloženém listě
doklady o bytových poměrech v bytě, kde žadatel skutečně bydlí nebo bydlel za poslední 3
roky, pokud nemá trvalý pobyt v Mírově (nájemní, podnájemní smlouva)
doklady o současné výši příjmů za uplynulé období předchozích 12 měsíců od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021
doklady o veškerých pobíraných sociálních dávkách a příspěvcích žadatele a příslušníků
domácnosti, se kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá za uplynulé období
předchozích 12 měsíců
doklady o stávající výši výživného nebo důchodu (invalidní, sirotčí, starobní)
potvrzení Úřadu práce (v případě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání)

Čestné prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji, že (nehodící se škrtněte):
•
•

•
•
•
•

Všechny údaje týkající se mé osoby uváděné v žádosti o pronájem sociálního bytu a jejich přílohách
jsou pravdivé a úplné
Mám - Nemám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu, k bytu nebo
nemovitosti vhodné k bydlení, nebo k domu pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, ani je
neužívám právem odpovídajícím věcnému břemeni (týká se všech společně posuzovaných osob
užívajících domácnost)
Jsem - Nejsem nájemcem jiného bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení
Byl(a) - Nebyl(a) jsem exekučně vystěhován z bytu v posledních 2 letech
Bylo - Nebylo mi v minulosti odmítnuto prodloužení smlouvy o nájmu bytu, protože jsem hrubě
porušoval(a) dobré mravy v domě.
všechny případné změny, týkající se podání žádosti o byt (včetně změny zájmu o přidělení bytu),
oznámím nejpozději do 15 dnů na Obecním úřadě v Mírově

Jsem si vědom/a, že:

V

•

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může být důvodem k vyřazení mé žádosti ze
seznamu žadatelů o přidělení sociálního bytu

•

žádost o přidělení bytu musí být pravidelně aktualizována nejpozději do jednoho roku ode dne
podání žádosti na Obecní úřad v Mírově, jinak bude ze seznamu žadatelů o byt vyřazena

dne: ………………………..

Podpis žadatele: …………………………………

Čestné prohlášení společně posuzované osoby (manžel, druh)
Čestně prohlašuji, že (nehodící se škrtněte):
•
•

•
•
•
•

Všechny údaje týkající se mé osoby uváděné v žádosti o pronájem sociálního bytu a jejich přílohách
jsou pravdivé a úplné
Mám - Nemám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu, k bytu nebo
nemovitosti vhodné k bydlení, nebo k domu pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, ani je
neužívám právem odpovídajícím věcnému břemeni (týká se všech společně posuzovaných osob
užívajících domácnost)
Jsem - Nejsem nájemcem jiného bytu nebo nemovitosti vhodné k bydlení
Byl(a) - Nebyl(a) jsem exekučně vystěhován z bytu v posledních 2 letech
Bylo - Nebylo mi v minulosti odmítnuto prodloužení smlouvy o nájmu bytu, protože jsem hrubě
porušoval(a) dobré mravy v domě
všechny případné změny, týkající se podání žádosti o byt (včetně změny zájmu o přidělení
bytu), oznámím nejpozději do 15 dnů na Obecní úřad v Mírově

Jsem si vědom(a), že:

V

•

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může být důvodem k vyřazení mé žádosti ze
seznamu žadatelů o přidělení sociálního bytu

•

žádost o přidělení bytu musí být pravidelně aktualizována nejpozději do jednoho roku ode dne
podání žádosti na Obecní úřad v Mírově, jinak bude ze seznamu žadatelů o byt vyřazena.

dne:………………………..

Podpis společně posuzované osoby: …………………………………

Informace GDPR:
1. Správcem Vašich osobních údajů uvedených v žádosti je Obec Mírov, Mírov 47, 789 53
2. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
o nájmu bytu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
3. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím subjektům a v případě zveřejnění (např. na internetových
stránkách) budou anonymizovány.
4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vyřizování Vaší žádosti (případně po dobu trvání
Vaší smlouvy o nájmu bytu) a následně budou po vyřazení z pořadníku uchovány u obce po dobu
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, tj. po dobu 10 let.
5. Máte právo požádat obec Mírov o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, popř. omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny
a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
V

dne:………………………..

Podpis žadatele (a společně posuzované osoby)

………………………

……………….………

