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DOPLŇUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI ZÁJEMCE
O MĚSTSKÝ BYT V ZÁKUPECH
Údaje o zájemci
Titul, jméno, příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště – ulice, č.p., místo, PSČ
Současné bydliště
Rodinný stav
Zaměstnavatel – název, adresa, PSČ
(potvrzení od zaměstnavatele nutné
vyplnit – viz zadní strana tiskopisu)

Důvod zájmu o městský byt

Údaje o rodinných příslušnících nebo občanech, kteří budou žít se žadatelem ve společné domácnosti
Jméno
Příjmení
Datum
Název, adresa školy Vztah
Podpis*)
narození
Název, adresa
k žadateli
zaměstnavatele

*) Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s poskytnutím osobních dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Potvrzení o bezdlužnosti zájemce o městský byt a všech osob, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti
Vlastník, pronajímatel bytu – potvrzení o úhradách nájemného a služeb
dluh
bez dluhu **)
nejsem vlastníkem bytu, domu, bydlím u:
město, obec trvalého pobytu – místní poplatky

dluh

bez dluhu **)

dluh

bez dluhu **)

datum, razítko, podpis
město, obec trvalého pobytu – úsek přestupků
datum, razítko, podpis

Insolvence

-

návrh na oddlužení **)

ano

-

ne **)

**) nehodící se škrtněte, uvedené informace nesmějí být starší více jak 6 měs. při předložení žádosti SBF, při prohlídce

bytu.

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s poskytnutím osobních dat dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V ……………………..

dne………………………

podpis…………… ……………
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se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy, tel. 487 857 171, ID DS: 6jnbzui

Žádost o potvrzení výdělku zaměstnance
Zaměstnanec: ……………………………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………..
Datum nástupu: ……………………………………………………………………
Přehled příjmů pracovníka za období 3 měsíců
Období

Čistý příjem

Průměrný měsíční čistý příjem za sledované období činí: ………………………….Kč.

Dne: ………………….

……………………………
razítko, podpis
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