MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
Tel.:571 116 251, podatelna@mukarolinka.cz , datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909

ŽÁDOST O VÝMĚNU MĚSTSKÉHO BYTU
Žadatel o výměnu městského bytu:
ŽADATEL O VÝMĚNU MĚSTSKÉHO BYTU
Příjmení:
Datum narození:

stav:
obec

Jméno:
st. obč.:
Ulice, č.p.

PSČ

Adresa trvalého pobytu
Současné bydliště
OSOBNÍ ÚDAJE OSOB, KTERÉ BUDOU SPOLEČNĚ S ŽADATELEM UŽÍVAT BYT
Příjmení a jméno
Datum narození
Vztah k žadateli

bydliště

POPIS BYTU V NĚMŽ ŽADATEL A OSOBY SE KTERÝM SPOLEČNĚ ŽÁDÁ O BYT V SOUČASNÉ DOBĚ BYDLÍ:
BYTOVÉ PODMÍNKY (zatrhněte „x“)
 Žadatelé žijí v oddělených domácnostech (údaje vyplní oba)
 Městský byt
 Pronájem mna dobu určitou do ……………………
 Pronájem na dobu neurčitou
 Podnájem na dobu určitou do ……………………..
 Podnájem na dobu neurčitou
Velikost bytu: _________ kategorie:_________ podlaží: __________ Kuchyň /(m 2): _____________
Velikost pokojů v m2: ___________________________________________________________________
Z toho žadatel užívá: ____________________________________________________________________
Koupelna

WC

způsob vytápění: _______________________________

Žadatel měsíčně hradí za bydlení částku: ___________________________________________________
Další údaje: ____________________________________________________________________________
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Odůvodnění žádosti:

Velikost:
Jiný požadavek:

POŽADAVEK NA BYT
Kategorie:

Mohu přijmout byt v domě, který je určen k prodeji. Do koupě takového bytu či vymezené jednotky
mohu investovat částku maximálně do výše:
Kč.
Jsem schopen(a) platit nájemné + služby (bez inkasa) do výše:
Kč.

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami pro evidenci žádostí o výměnu městského bytu a s podmínkami pronájmu bytů ve
městě Karolinka. Jsem si vědom(a) toho, že pokud žádost každoročně ke stanovenému datu písemně neobnoví (k 30.10.
příslušného roku), bude z evidence automaticky vyřazena.
Prohlašuji na svou čest, že nemám žádné závazky (neuhrazené nájemné, poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči Městu
Karolinka nebo vůči Městskému bytovému podniku Karolinka, p.o.
Zavazuje se, že jakékoliv změny související s údaji uvedenými v tomto formuláři ohlásím nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo. Jsem si vědom(a) toho, že žádost obsahující nepravdivé nebo neúplné údaje bude vyřazena z evidence.

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány
správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je
nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:

Tel:

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější
komunikace s žadatelem(kou).
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné
agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: www.karolinka.cz

Podpis žadatele(ky):

___________________________________________________________

S žádostí předložte:
 Občanský průkaz
 Potvrzení o bezdlužnosti vůči Městskému bytovému podniku Karolinka, p.o.
 Doklad o příjmu
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