Příloha č. 1

Údaje k bytové, finanční a sociální situaci žadatele a členů jeho domácnosti
1. Údaje o současném bydlení žadatele:
Typ ubytování (např. pronájem, podnájem bytu, ubytovna apod.):………………………….………...
Nájemní smlouva je od:………………….… do:………………..…..
Vlastník bytu (organizace), telefon…………………………………….……...
Velikost bytu (např. 2+1, 55 m2):……….…………………. Aktuální počet osob v bytě:……………..
Technický stav bydlení (špatná elektřina, voda, topení, plísně, apod.)

Rozdělení měsíčních nákladů u současného bydlení (výše nájmu, zálohy na energie, ostatní služby,
televizní poplatky, popelnice apod.):
Nájem: ………………
Plyn:………………..

Ostatní zálohy (voda, spol. prostory):…………………
TV, Rozhlas:……….……..

Ostatní:……………………..

Elektřina:…………..………
Odpady:………….…..

Žadatelem jsou současné náklady na bydlení hrazeny: pravidelně* - nepravidelně*
- na nájemném* - ubytovacím poplatku* dluží*………………………………………………………
*Nehodící se škrtněte

V tomto bydlení mám dluh vůči dodavatelům energie a služeb (elektřina, plyn, voda, svoz komunálního
odpadu, vodné, stočné – v jaké výši, za jaké období)

2. Údaje o aktuální finanční situaci žadatele:
Měsíční příjmy žadatele i
ostatních členů domácnosti
(údaje požadovány z důvodu
prokázání nízkopříjmovosti
žadatele)

Kč

Poznámka, kdo pobírá, jak dlouho

Příjmy ze zaměstnání
Důchod /důchody
Podpora v nezaměstnanosti z ÚP
Dávky státní sociální podpory
Dávky hmotné nouze
Dávky pro osoby se zdravotním
postižením
Výživné
Ostatní příjmy (příspěvek na péči
apod.)
Celkový příjem žadatele (rodiny)

Přehled závazků žadatele a členů domácnosti (půjčky, dluhy, exekuce, v jaké výši a komu):

Zaměstnání žadatele a ostatních členů domácnosti za posledních 12 měsíců (předchozí a poslední
zaměstnání, délka v evidenci ÚP, brigády, aktuální situace)
Žadatel:

Manžel (druh):

3. Údaje o sociální situaci žadatele:
Zdůvodnění podání žádosti o nájem sociálního bytu:
(co je největší problém žadatele a ostatních osob, které budou v bytě bydlet, důvody podání žádosti,
představa o budoucím bytě - velikost bytu)

Zdravotní stav žadatele a ostatních členů domácnosti (zdravotní postižení, specifická léčba,
nesoběstačnost, PnP, ZTP/P apod.):

Další skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti: (např. podaná jiná žádost o přidělení bytu)

Kontakt na sociálního pracovníka, se kterým žadatel (rodina) spolupracuje či spolupracoval v
posledním roce (jméno a příjemní, organizace, telefon):

Čestně prohlašuji, že: všechny údaje v této příloze jsou pravdivé a úplné. Pokud zjistím, že přesto došlo k
pochybení a uvedl jsem nepravdivé či neúplné údaje, ihned budu kontaktovat Obecní úřad v Mírově a tyto
údaje a skutečnosti uvedu na pravou míru.

V

dne:………………………..

Podpis žadatele (a společně posuzované osoby)

…………………………………

