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

zproštění

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

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 (poplatník):
Jméno a
příjmení
Bytem
Rodné číslo
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.
Ve výše uvedeném rozsahu zprošťuji povinnosti mlčenlivosti pracovníky správce daně –
Odboru finančního Městského úřadu Klášterec nad Ohří u daňového (-ých) subjektu (-ů)
– poplatníka (-ů) vůči kterému (-ým) jsem zákonným zástupcem:
1.

Jméno, příjmení

Rodné číslo

Bydliště

2.
3.
4.
5.
Toto zproštění mlčenlivosti v uvedeném rozsahu se vydává pro účely zaevidování žádosti
o nájem městského bytu v Klášterci nad Ohří, zařazení do seznamu žadatelů o byt a
uzavření a prodloužení nájemní smlouvy k městskému bytu.
V Klášterci nad Ohří ………………….

…………………………………………
podpis daňového subjektu
Ověřeno dle OP č.

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 městského bytu v Klášterci nad Ohří, zařazení do seznamu žadatelů
o byt a uzavření a prodloužení nájemní smlouvy k městskému bytu.
V Klášterci nad Ohří ……………
…………………………………………
podpis daňového subjektu
Ověřeno dle OP č.

Vymazat

Tisk

Odeslat

