PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA DO AUKCE - ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU
Byt č.

o velikosti

v čp.

v ulici

v Lanškrouně

Účastník - údaje o účastníkovi:
Jméno a příjmení účastníka:
Rodné číslo, popřípadě datum narození:

Rodinný stav:

Trvalé bydliště:
Adresa pro doručování:
Telefon:

e-mail:

Údaje o manželovi / manželce:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo, popřípadě datum narození:

Rodinný stav:

Trvalé bydliště:
Adresa pro doručování:
Telefon:

e-mail:

Údaje o dalších osobách, které budou byt společně užívat:
příjmení a jméno

datum narození

vztah k účastníkovi

bydliště

Prohlášení:
My níže podepsaní prohlašujeme, že:
1. Všechny údaje uvedené v žádosti o přidělení bytu a v přílohách k žádosti jsou pravdivé a bereme
na vědomí, že pokud nebudou splněny základní požadavky uvedené v nabídce na přidělení bytu
nebo žádost bude neúplná, nebude žádost o přidělení bytu zařazena do aukce.
2. Nemáme žádné vlastnické ani spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu, k bytovému domu
nebo rodinnému domu a ani je neužíváme právem odpovídajícímu věcnému břemeni.
3. Nebyli jsme nájemci bytu, ze kterého jsme dostali výpověď z důvodu hrubého porušování povinností
vyplývajících z nájmu bytu nebo z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě a nebylo
proti nám vedeno řízení o vyklizení neoprávněně užívaného bytu ani o uhrazení dluhu vzniklého
v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví Města Lanškroun.
4. Akceptujeme podmínky smlouvy o nájmu bytu.
5. Akceptujeme výši nájemného a složení peněžité jistoty k zajištění nájemného a úhrady za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

6. Účastníci berou na vědomí, že při přidělování bytů je postupováno dle Pravidel pro pronajímání bytů
v majetku města Lanškroun a aukčního řádu, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Tato Pravidla jsou
k dispozici na odboru investic a majetku a na webových stránkách na adrese
https://aukce.meulanskroun.cz
7. Nemáme dluh vůči Městu Lanškroun.
Přílohy k žádosti o přidělení bytu:
a) potvrzení o pracovním poměru od zaměstnavatele na území města Lanškroun u účastníka, který
nemá trvalé bydliště na území města Lanškroun (v době podání žádosti musí být pracovní poměr
uzavřen déle než 3 měsíce)
b) doklad o prokázání totožnosti
Číslo bankovního spojení účastníka pro vrácení složené kauce:
Zprošťuji tímto povinnosti mlčenlivosti správce daně – příslušného referenta finančního odboru Městského
úřadu Lanškroun a žádám, aby předal odboru investic a majetku Městského úřadu Lanškroun sdělení
o skutečnosti, zda nemám nedoplatky na místních poplatcích, pokutách a nákladech řízení, a to za účelem
potvrzení splnění podmínky pro účast v losování o získání práva na uzavření nájemní smlouvy k bytu.

............................................................
datum a podpis účastníka

..........................................................................
datum a podpis manžela/manželky

Osobní údaje uvedené v této žádosti jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace
o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.lanskroun.eu.

