ŽÁDOST O BYT V DPS
Jméno a příjmení žadatele:

'"

Datum narození:

.

.

Trvalý pobyt:

.

tel/ mob

.

E-mail

.

Adresa pro doručování pošty:

.

žádost o byt je podána pro tyto osoby:
Jméno a příjmení
••••••••••

0.00'0

••••••

0'0

datum narození
0'0

••••••••••••••••••••••••

0'0

vztah k žadateli
0'0

•••••••••

0.0

0'0

••••••••••••

0'0

TP, ZTP, invalidita
0.0

••••••

0'0

0.0

o, ••.•••.•.•••••.••.•

Důvod podání žádosti, další sdělení žadatele:

Prohlašuji, že:
všechny uvedené údaje jsou pravdivé
budu informovat Městský úřad v Zubří o všech změnách, které budou v rozporu
s touto žádostí
Žadatel souhlasí se zpracovarum a shromažďováním osobních údajů za účelem
registrace a zařazenížádosti o nájem bytu v DPS.

v

dne

.
podpis žadatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENí O MAJETKOVÝCH
BEZDLUŽNOSTI

POMĚRECH A

Prohlašuji na svou čest, že:

a)

mám / nemám tento nemovitý majetek (dům, byt, pozemek aj.)
druh
adresa
město
odhadovaná hodnota či cena

_

_

b)

mám / nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek

c)

mám / nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

mám / nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,

Svým podpisem potvrzuji správnost všech výše uvedených údajů. Jsem si vědom(a) právních
důsledků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. trestní odpovědnosti podle
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále skutečnosti, že
sdělení nepravdivých údajů je důvodem pro vyřazení žádosti, popř. ukončení nájemní
smlouvy.

v

dne

_
podpis žadatele

Město Zubří zveřejňuje:

" PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNí

BYTŮ V DPS "

na ulici Sídlištní, Zubří
1. Smluvní vztahy mezi nájemníky (žadateli) a pronajímatelem
zajišťuje a je zodpovědné Město Zubří - odbor HSO.
2. Výše nájmu je stanovena ve výši 100,- Kč/m2.

(tj. městem Zubří)

3. Smluvní vztah na zajištění pečovatelské služby zajišťuje pronajímatel. Objednávání,
využívání pečovatelské služby a finanční náhrady za provedenou službu si hradí
každý nájemník samostatně.
4. Ostatní provoz v celém areálu DPS (domovní řád, úklid společných prostor,
kamerový systém, činnost domovníka apod.) bude provádět MA s.r.o. na základě
uzavřené smlouvy s městem Zubří.
5. Cílová skupina:
Osoba 60 let a více. Výše věku bude zohledněna při posuzování žádostí.
Čestné prohlášení o majetkových poměrech a bezdlužnosti.
Nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok s možností prodloužení (opakovaně).
O přidělení bytu rozhoduje Rada města Zubří.
Zohlední se zájemci se zdravotními problémy, kteří budou potřebovat
pečovatelskou službu.
Zohlední se vazby na Zubří.
Jedná se o nově vystavené byty v DPS s předpokládaným nástupem nejdříve březen
2022.
žádost o byt je možné zaslat písemně, nebo doručit osobně na adresu:
Městský úřad Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří. Žádosti podané před tímto
zveřejněním, zůstávají v platnosti a žadatelé budou kontaktování a seznámeni se
schválenými pravidly pro jejich aktualizaci.
Pravila pro přidělování bytů schválilo Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání,
konaném dne 17.06.2021.
Odbor HSO

