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

Žádost o přidělení bytu
1. ŽADATEL:
a) Fyzická osoba
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Bydliště:
Doručovací adresa
(není-li shodná
s bydlištěm):
Kontakt (telefon,
e-mail):
Spolubydlící osoby
(jméno, bydliště,
datum narození)

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,
e-mail, datová
schránka):

Žádám o přidělení bytu o velikosti:
1. .……………. případně
2. ……………..
Já, níže podepsaný žadatel (zástupce jménem žadatele) prohlašuji, že:
a) Nemám uzavřenou jinou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví města
a nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či domu,
b) Nejsem veden jako dlužník města nebo jím zřízených či založených
organizací,
c) Není proti mé osobě vedena žádná exekuce ani insolvenční řízení,
d) Mám/nemám zdravotní indispozici, která by mě omezovala ve výběru
nabízeného bytu s ohledem na jeho umístění. Pokud ano doložím
lékařskou zprávu,
e) Beru na vědomí, že v případě odmítnutí bytu budu vyřazen z bytového
pořadníku.
Příloha: Prohlášení žadatele (daňového subjektu) o zproštění mlčenlivosti správce
daně

V ………………………………… dne ……………………………
……………………………………
podpis žadatele

Já, níže podepsaná spolubydlící osoba prohlašuji, že:
a) Nemám uzavřenou jinou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví města
a nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či domu,
b) Nejsem veden jako dlužník města nebo jím zřízených či založených
organizací,
c) Není proti mé osobě vedena žádná exekuce ani insolvenční řízení,

Příloha: Prohlášení spolubydlící
mlčenlivosti správce daně

osoby

(daňového

subjektu)

o

V ………………………………… dne ……………………………
……………………………………
podpis spolubydlící osoby

zproštění

Prohlášení daňového subjektu o zproštění mlčenlivosti
Já, níže podepsaný
• u fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště
• u právnické osoby: jméno, příjmení, titul, funkce statutárního orgánu
žadatele a dále název, sídlo a IČO právnické osoby dle údajů zapsaných
v OR
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
jako daňový subjekt (v případě právnické osoby: „jako statutární orgán
daňového subjektu“)
tímto v souladu s ustanovením § 52 odst. 2) zákona č. 280/2009 sb., daňový
řád, v platném znění,
zprošťuji
mlčenlivosti pracovníky správce daně tj. Městského úřadu v Klášterci nad Ohří.
Zproštění mlčenlivosti se týká všech daní, u nichž správu vykonává výše uvedený
správce daně, jako svoji působnost podle daňového řádu.
Zproštění mlčenlivosti uděluji za účelem zjištění, zda jako daňový subjekt
nemám daňové nedoplatky vůči výše uvedenému správci daně v souvislosti
s mojí žádostí o:
•

pronájem bytu ze dne

……………………………

Zproštění mlčenlivosti se týká všech předchozích zdaňovacích období včetně
stavu ke dni rozhodování příslušného orgánu města Klášterce nad Ohří o mé
žádosti dle předchozího odstavce.

V Klášterci nad Ohří dne …………………………….

……………………………………………..
podpis daňového subjektu
(zástupce daňového subjektu)

Vymazat

Tisk

