Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO
1.

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU
Příjmení:
Roz.:
Datum narození:
St. obč.:

Jméno:
Stav:
ulice, číslo domu

obec

PSČ

Adresa trvalého pobytu
Současné bydliště
Telefon:
Poštu zasílat na adresu:
2. Spolu s žadatelem o výměnu obecního bytu žádá:
MANŽEL(KA) - JINÁ OSOBA:*
Příjmení:
Roz.:
Datum narození:
St. obč.:

Jméno:
Stav:

Telefon:
obec

ulice, číslo domu

PSČ

Adresa trvalého pobytu
Současné bydliště
3.
OSOBNÍ ÚDAJE OSOB, KTERÉ BUDOU SPOLEČNĚ S ŽADATELEM UŽÍVAT BYT
příjmení a jméno

*Uveďte vztah k žadateli

datum narození

vztah k žadateli

bydliště

Případné dotazy zodpovíme na čísle 547 422 701
4.
OSOBNÍ ÚDAJE DALŠÍCH OSOB, KTERÉ NYNÍ BYDLÍ SPOLEČNĚ S ŽADATELI,
ALE NOVĚ PRONAJATÝ BYT NEBUDOU UŽÍVAT
(uveďte osoby bydlící v
bytě se souhlasem majitele nebo správce domu)
příjmení a jméno

datum narození

vztah k žadateli

bydliště

5.
POPIS CELÉHO BYTU V NĚMŽ ŽADATEL A OSOBY SE KTERÝMI SPOLEČNĚ
ŽÁDÁ O BYT V SOUČASNÉ DOBĚ BYDLÍ:

BYTOVÉ PODMÍNKY (zatrhněte ):
žadatelé žijí v oddělených domácnostech (údaje vyplní oba a barevně odliší)
obecní byt
pronájem na dobu určitou do ______________
podnájem na dobu určitou do ______________

velikost bytu:_________

kategorie:______

velikost pokojů v m2: _______
______

_______

pronájem na dobu neurčitou
podnájem na dobu neurčitou

podlaží:______
_______

______

kuchyň (m2):_______
______

______

______

z toho žadatel užívá: __________________________________________________________
koupelna

WC

způsob vytápění: ________________________________

žadatel měsíčně hradí za bydlení částku: ___________________________________________
Další údaje: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.
PŘÍJEM
Žadatel-(ka)
čistý měsíční příjem + razítko účtárny

manžel(ka) – jiná osoba (ad 2.)
čistý měsíční příjem + razítko účtárny

zaměstnán(a) jako:

zaměstnán(a) jako:

7. Důvody, které Vás vedou k podání žádosti o výměnu obecního bytu. Podrobně popište:

8.
POŽADAVEK NA BYT
Velikost:
Jiný požadavek:

Kategorie:

9.
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami pro evidenci žádosti o výměnu obecního
bytu a s podmínkami pronájmu bytů v Městské části Brno – Bosonohy.
Prohlašuji na svou čest, že nemám žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené
poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči Statutárnímu městu Brnu, Městské části
Brno-Bosonohy nebo vůči jiným městským částem.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, uděluji tímto Statutárnímu
městu Brnu a jeho orgánům na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování
svých osobních údajů vedených v žádosti o výměnu obecního bytu pro účely vedení evidence
žadatelů o výměnu obecního bytu ve městě Brně, vyhodnocení mé žádosti a uzavření nájemní
smlouvy. Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, budu z evidence žadatelů o výměnu
obecního bytu vyřazen.
Beru na vědomí, že nově uzavřená smlouva o nájmu bytu bude na dobu určitou na 3
roky.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen se stavem bytu, který je předmětem výměny.
Pro uvedené účely souhlasím s pořízením kopie svého OP.

Ověřený podpis žadatele:
Ověřený podpis manžela(ky) – jiné osoby (ad 2.):












K žádosti doložte
FOTOKOPIE
následujících dokladů:
občanský průkaz žadatele o byt a jeho manžela(ky) či jiné osoby (ad 2.) + občanské průkazy
(osob nad 15 let)
rodné listy všech osob uvedené v žádosti o výměnu bytu
rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohoda o
majetkovém vypořádání rozvedených manželů (pokud je k příslušnému soudu podán návrh
v některé z uvedených záležitostí, doložte návrh s vyznačením podatelny soudu)
příjem žadatelovy rodiny - od zaměstnavatele (potvrzení z účtárny), dávky SSP (rozhodnutí,
složenky ne), výživné na děti (rozsudek, dohoda), doplatek do životního minima (rozhodnutí).
Pokud je osoba OSVČ, doloží kopii živnostenského listu a čestné prohlášení o výši čistého
příjmu - ověří notář. Potvrzení ÚP, hmotné zabezpečení (rozhodnutí), opakovaný příspěvek
v nezaměstnanosti (rozhodnutí), důchody formou rozhodnutí (starobní, invalidní, sirotčí,
vdovský)
k trvalému bydlišti - nájemní smlouvu, evidenční list (ne starší 3 měsíce), potvrzení, že není
dluh na nájmu
doklad o zaplacení poplatků za komunální odpad

