MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

Žádost o nájem podporovaného bytu v domě s pečovatelskou službou
A1.Jméno a příjmení žadatele
A2. Datum narození
A3. Adresa trvalého bydliště
A4. Telefon
B. Byt budu užívat:

B1. ☐ sám/sama

B2. ☐s další osobou (doplňte v příloze)

C. ☐ Uvolním byt v majetku města Sezimovo Ústí.
D. ☐ Je mi poskytována Pečovatelská služba města Sezimovo Ústí.
E. ☐ Pobírám příspěvek na péči
F1.☐ V Sezimově Ústí mám (jsem měl/a) trvalý pobyt v období od
do
a od
do
. V případě potřeby doplňte v příloze.

F2.☐ V Sezimově Ústí nemám (neměl/a) jsem trvalý pobyt,
a F3.☐chci využít kritérium trvalého pobytu rodinného příslušníka dle Pravidel (doplňte v příloze).
G. V současné době bydlím v:
☐ v bytě v bytovém domě s výtahem
☐ v bytě v bytovém domě bez výtahu a v
nadzemním podlaží
☐ v rodinném domě
☐Jinde, jinak
Zde můžete uvést další významné skutečnosti o dosavadním bydlení:

Dostupnost WC:
☐ v bytě/v rovině
☐ v patře domu
Dostupnost koupelny: ☐ v bytě/v rovině
☐ v patře domu
Vytápění bytu/domu: ☐ ústřední dálk.vytápění ☐elektřina/plyn

☐ mimo byt/dům
☐ mimo byt/dům
☐ tuhá paliva

Čestně prohlašuji, že :
a) můj průměrný čistý měsíční příjem (vč. příspěvku na bydlení, příspěvku na péči apod.) v období 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné
domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti;
b) jsem bez dluhů vůči veřejným rozpočtům, tj. zejména nemám splatnou pohledávku či její příslušenství vůči České
republice či městu Sezimovo Ústí, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemám nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
c) jsem schopen platit náklady spojené s bydlením v podporovaném bytě a úkony pečovatelské služby;
d) nemám resp. ke dni podpisu nebudu mít ve svém vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví bytový dům,
rodinný dům nebo byt, anebo družstevní podíl v bytovém družstvu.

Datum

Podpis žadatele

Přílohy:
1.
2.
3.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyjádření ošetřujícího lékaře
Údaje o o osobě, která bude byt užívat s žadatelem a údaje o rodinném příslušníku

Kladné odpovědi se v malých polích označují křížkem, větší pole se doplňují slovy či číslicemi

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

Údaje o osobě, která bude byt užívat s žadatelem (je-li v žádosti zaškrtnuto B2)
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Telefon
Vztah k žadateli
☐ Uvolním byt v majetku města Sezimovo Ústí.
Čestně prohlašuji, že:
a) nemám resp. ke dni podpisu nebudu mít ve svém vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt, anebo družstevní podíl v bytovém družstvu
b) můj průměrný čistý měsíční příjem (vč. příspěvku na bydlení, příspěvku na péči apod.) v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne 0,75 násobek průměrné měsíční
mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti;

Datum

Podpis žadatele

Přílohy:
1.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

________________________________________________________________
Údaje o rodinném příslušníku (je-li v žádosti zaškrtnuto F3)
Rodinným příslušníkem se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, jakož i jejich manželé. Toto
kritérium se použije v případě, že tento rodinný příslušník má nepřetržitý trvalý pobyt v Sezimově
Ústí minimálně pět let před datem podání žádosti.

Jméno a příjmení rod. příslušníka
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Telefon
Příbuzenský vztah k žadateli

V Sezimově Ústí mám trvalý pobyt v období od

Datum

do

Podpis rodinného příslušníka

Kladné odpovědi se v malých polích označují křížkem, větší pole se doplňují slovy či číslicemi

