Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor správy majetku a bytového fondu

Žádost o nájem nebytového prostoru
1. ŽADATEL:
a) Fyzická osoba
Jméno, příjmení,
titul:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Bydliště:
Doručovací adresa
(není-li shodná
s bydlištěm):
Kontakt (telefon, email):

b) Právnická osoba
Název (dle obch.,
živn. nebo jiného
veřejného seznamu:
Sídlo (zapsané ve
veřejném seznamu:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem
jedná (jméno,
příjmení, titul):
Funkce:
Kontakt (telefon, email, datová
schránka):

Výše uvedený žadatel žádá o nájem nebytového prostoru (NP):
Označení objektu, kde se NP nachází (ulice, čp.):……………………………………………………
Umístění NP v objektu (např. patro, přízemí apod.): ………………………………………………
Požadovaná doba nájmu: určitá (od ……………………., do: …………………….)
neurčitá (s účinností od: …………………….)
(nehodící škrtněte)

Způsob využití NP (přesný popis činností v něm vykonávaných):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Níže podepsaný žadatel (zástupce žadatele) tímto prohlašuje, že:
a) není veden jako dlužník města nebo jím zřízených nebo založených
organizací,
b) není předmětem exekuce, insolvenčního řízení nebo úpadku.
Příloha: Prohlášení žadatele (daňového subjektu) o zproštění mlčenlivosti správce
daně
V ………………………………………… dne …………………….

………………………………………
podpis žadatele/zástupce

Správce daně (poplatku):
Městský úřad Klášterec nad Ohří
Odbor finanční
Nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI SPRÁVCE DANĚ – DAŇOVÝM SUBJEKTEM
Daňový subjekt, v případě právnické osoby statutární orgán (poplatník):
Jméno a příjmení
Bytem
Rodné číslo
Právnická osoba
IČO
Sídlo
Jméno, příjmení,
funkce
statutárního
orgánu

V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

zprošťuji povinnosti mlčenlivosti
pracovníky správce daně – Odboru finančního Městského úřadu Klášterce nad Ohří
ohledně údajů týkajících se:
1) správy daní – místních poplatků
2) peněžitého plnění v rámci dělení správy:
3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje
podle daňového řádu
vše v rozsahu výše pohledávek po splatnosti (nedoplatků) na uvedených
položkách.

Toto zproštění mlčenlivosti v uvedeném rozsahu se vydává pro účely zaevidování
žádosti o nájem nebytového prostoru, uzavření a prodloužení nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru.
V Klášterci nad Ohří ………………….
…………………………………………
podpis daňového subjektu
Ověřeno dle OP č.

Vymazat

Tisk

Odeslat

