OBEC
MOSTEK

Mostek 34, 544 75 Mostek, IČ: 00278157, DIČ: CZ00278157
tel.: 499 691 208, fax: 499 691 344
e-mail: info@mostek.cz, site: www.mostek.cz, ds: 8ribcna
ČSOB,a.s. č.ú.: 125429089/0300

Dodatek k žádosti o přidělení bytu
Jméno .........................................

Příjmení ............................................................................

Datum narození ……………………………
Telefon ……………………………

Rodinný stav ..............................................

E-mail: ………………………………………………...

Adresa trvalého pobytu …….......................................................................................................
Pobyt v obci od data ……………………. Délka trvalého pobytu v obci ...............................
Ţádost o byt podána dne

.............................................

Žadatel a další osoby, které se budou stěhovat do bytu se žadatelem:
Jméno a příjmení

Datum narození

Poměr k ţadateli

Nezaopatřené dítě nebo
vyţivované studující dítě
do 26 let bez vlastních
příjmů *)

ANO /

NE

ANO /

NE

ANO /

NE

ANO /

NE

ANO /

NE

Současné bytové poměry:
Bydlím v bytě – v domě *)
 s nájemní smlouvou na dobu neurčitou (dekret, jiný právní podklad)
 s omezenou nájemní smlouvou od - do ……………………….
 u rodičů v jedné (společné) domácnosti
 u jiných v jedné (společné) domácnosti, doplňte podrobněji ……………………………..
 podnájem, ubytovna
U nájemních a ostatních smluv doložte laskavě kopii nájemní smlouvy společně s tímto dodatkem!

Počet osob ţijících v bytě ……..……….….

Výměra bytu v m2 ………………...…...……..
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*) Nehodící se škrtněte
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Zdravotní stav žadatele nebo některého z členů jeho rodiny:


Invalidita ………. stupně



Zdravotní postiţení



Ani jedna z moţností

*)

ZTP/ZTPP

*)

*)

Invaliditu nebo zdravotní postižení laskavě doložte společně s tímto dodatkem!

___________________________________________________________________________
Prohlašuji, že
1) nevlastním nemovitost, část nemovitosti vhodné k bydlení, prostory vhodné k rekonstrukci
na byt ani byt v osobním vlastnictví;
2) já a ostatní osoby výše uvedené máme vyrovnány veškeré pohledávky s Obcí Mostek;
3) jsem se já nebo ostatní ţadatelé nevzdali v posledních pěti letech zákonného práva
k bydlení;
4) jsem se seznámil(a) se Zásadami pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku
Obce Mostek, které jsou k nahlédnutí na webu Obce Mostek nebo na OÚ Mostek;
5) uvedené údaje v tomto Dodatku k ţádosti o přidělení bytu jsou pravdivé a jsem si
vědom(a), ţe jakékoliv uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů bude nebo můţe být
důvodem k vyřazení z evidence ţadatelů o byt.

Přílohy:


nepřikládám *)



přikládám

1) ……………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………….

Podpis žadatele ............................................................
V Mostku dne ……...........................
TENTO DODATEK LASKAVĚ VRAŤTE VYPLNĚNÝ ZPĚT NA OÚ MOSTEK NEJDÉLE DO 31. 5.
KAŽDÉHO ROKU. V PŘÍPADĚ, ŢE DO DANÉHO TERMÍNU NEOBDRŢÍME VÁŠ VYPLNĚNÝ
DODATEK, BEREME ZA TO, ŢE JIŢ NEMÁTE ZÁJEM BÝT ZAŘAZEN(A) DO NOVÉHO BYTOVÉHO
POŘADNÍKU OBCE MOSTEK A BUDETE TUDÍŢ ZE STÁVAJÍCÍHO SEZNAMU UCHAZEČŮ
VYŘAZEN(A).
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