MĚSTO KORYČANY
Žádost o pronájem sociálního bytu
Žadatel:
Příjmení, jméno, titul: _____________________________________________________________________
Datum narození: ______________ Stav: _________________ Občanství:____________________________
Trvalé bydliště:
Obec: ______________________________________________________________ PSČ ________________
Ulice, č.p.: __________________________________________________________ Telefon: _____________
Skutečné bydliště (pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm):
Obec: ______________________________________________ PSČ ________________________________
Ulice, č.p.: ___________________________________________ Telefon, popř.email: __________________
Informace o příjmu a majetkových poměrech žadatele: (aktuálně v době podání žádosti)




Jsem nezaměstnaný(á) a pobírám:


Podporu v nezaměstnanosti ve výši: ________________________________________________



Dávky hmotné nouze ve výši: _____________________________________________________



Jiné dávky z úřadu práce ve výši: ____________________ Potvrzení ÚP:___________________



Nejsou mi vypláceny žádné uvedené dávky z úřadu práce

Jsem důchodce (uveďte druh důchodu – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí)




Druh důchodu: ___________________________________ Výše důchodu: _________________

Jsem zaměstnaný(á):
Průměrný příjem za poslední 3 měsíce činí: _________________________________________________
Potvrzení zaměstnavatele: ______________________________________________________________



Jsem OSVČ

Manžel(ka), druh, družka:
Příjmení, jméno, titul: _____________________________________________________________________
Datum narození: ______________ Stav: _________________ Občanství:____________________________
Trvalé bydliště:
Obec: ______________________________________________________________ PSČ ________________
Ulice, č.p.: __________________________________________________________ Telefon: _____________
Skutečné bydliště (pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm):
Obec: ______________________________________________ PSČ ________________________________
Ulice, č.p.: ___________________________________________ Telefon, popř.email: __________________
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Informace o příjmu a majetkových poměrech manžela, druha, družky: (aktuálně v době podání žádosti)




Jsem nezaměstnaný(á) a pobírám:


Podporu v nezaměstnanosti ve výši: ________________________________________________



Dávky hmotné nouze ve výši: _____________________________________________________



Jiné dávky z úřadu práce ve výši: ____________________ Potvrzení ÚP:___________________



Nejsou mi vypláceny žádné uvedené dávky z úřadu práce

Jsem důchodce (uveďte druh důchodu – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí)




Druh důchodu: ___________________________________ Výše důchodu: _________________

Jsem zaměstnaný(á):
Průměrný příjem za poslední 3 měsíce činí: _________________________________________________
Potvrzení zaměstnavatele: ______________________________________________________________



Jsem OSVČ

Osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti žadatele(ů):
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

DATUM
NAROZENÍ

PŘÍBUZENSKÝ POMĚR

TRVALÉ BYDLIŠTĚ

Důvod žádosti o sociální byt města (uveďte podrobněji):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Čestně prohlašuji, že:
- jsem uvedl(a) pravdivé údaje, odpovídající skutečnosti a dávám tímto souhlas s provedením jejich kontroly
- nemám žádné dluhy vůči Městu Koryčany
- nevlastním byt či jinou nemovitost k zajištění vlastního bydlení
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Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě uvedení nepravdivých údajů v žádosti o pronájem
městského bytu bude žádost vyřazena z evidence žádostí o pronájem městského bytu.
Beru na vědomí, že neoznámím-li vždy do 30.11. příslušného kalendářního roku, zda na zařazení do
evidence žadatelů o pronájem trvám, bude žádost vyřazena z evidence žádostí o pronájem městského
bytu.
Změny v údajích uvedených v žádosti jsem povinen(na) písemně oznámit Městu Koryčany do 30 dnů od této
změny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Žadatel tímto prohlašuje, že uděluje Městu Koryčany, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve
výše uvedeném rozsahu, za účelem zpracování Žádosti o pronájem sociálního bytu a jejího dalšího
posuzování. Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti žádosti, případně po dobu trvání nájemní
smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.

V Koryčanech dne:

Náměstí 401
768 05 Koryčany

Podpis žadatele:

tel.: 573 500 999

www.korycany.cz
e-mail:mesto@korycany.cz

