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

U

Žádost o nájem nebytového prostoru

1. ŽADATEL:
U

a) Fyzická osoba
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Bydliště:
Doručovací adresa (není-li
shodná s bydlištěm):
Kontakt (telefon, e-mail):

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):

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

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 nebytového prostoru 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

Odeslat

