Obec

Božice
V Božicích 09. 08. 2019

Státní pozemkový úřad

Výzva k podání žádosti o byt
Obec Božice zveřejňuje výzvu k podání žádosti
o byt

1. Jedná se o bytovou jednotku nacházející se v I. NP domu č.p. 450 („byty na posádce“). Nemovitost je
zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Božice a kat. území České Křídlovice.
2. Bytová jednotka označená č. 6 - obytná místnost s kuchyňským koutem a příslušenstvím. Celková
podlahová plocha bytové jednotky je 30,58 m2.
3. Nájemní smlouva bude uzavřena na období jednoho roku od podpisu smlouvy.
4. Cena základního měsíčního nájemného je 853,05 Kč bez nájemného za vybavení bytu a služeb
(vodné, stočné, elektřina, dodávka tepla, .... )
5. Požadavky:
5.1. peněžní jistota ve výši tří násobku měsíčního nájmu.
6. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – viz. příloha.
Žádosti k této bytové jednotce budou přijímány do 28. srpna 2019 do 14:00 na Obecním úřadě v Božicích.

Božice 380, 671 64, okres Znojmo
IČ: 00292567, DIČ: CZ00292567

Tel.: 515 257 125

Bank. spoj.: KB Znojmo, č.ú.: 2529-741/0100
oubozice@volny.cz;www.bozice.cz

Obec

Božice
Razítko podatelny

Žádost o pronájem

- obecního bytu*
- bytu zvláštního určení* (DPS, Chráněné byty)
- bytu pro příjmově vymezené osoby*(„byty na hřišti“)
(* nehodící se škrtněte)

I. Osobní údaje žadatele

Jméno, příjmení, titul ................................................................................................................

Rodinný stav

vdaná(ženatý)

svobodná/ý

rozvedená/ý

druh/družka

(nehodící se škrtněte)

Počet dětí

.................................................................................................................

Datum narození

................................................

Místo trvalého pobytu ................................................................................................................
.................................................................................................................
Kontakt

Tel:
e-mail:
Mob.
.................................................................................................................

Partner/partnerka
Jméno, příjmení, titul ...............................................................................................................
Datum narození

.............................................

Místo trvalého pobytu ..............................................................................................................
...............................................................................................................

Platnost žádosti je 6 měsíců od data podání.
V případě dalšího zájmu o byt, je potřeba žádost obnovit telefonicky na čísle: 515 257 125, 515 257 053,
e-mailem: oubozice@volny.cz nebo osobně na Obecním úřadě.
Pokud k obnovení žádosti nedojde, bude ze seznamu uchazečů vyřazena.

II. Současné podmínky bydlení
V současné době žadatel bydlí na adrese – u koho:
.......................................................................................................................................................
Způsob bydlení:
(nehodící se škrtněte)

Druh bydlení:
(nehodící se škrtněte)

- vlastnictví
- spoluuživatel

- podnájem
- soc.bydlení

- rodinný dům
- družstevní byt
- ubytovna

- azylový dům
- soukr. dům
- městský/obecní byt- soukromý byt

Ve společné domácnosti se žadatelem bydlí
Jméno a příjmení
Rodinný stav

- soudní výpověď
- nájem

Vztah k žadateli

III. Doplňující údaje
Vyplněním údajů o zdravotním stavu žadatel výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů za účelem
posouzení žádosti o nájem bytu.

Zdravotní stav žadatele:

- dobrý

- ZTP

- alergie a jiná

- těhotenství

- těžké postižení

(nehodící se škrtněte)

Zdravotní stav spolu žijících osob ......................................................................................

Zaměstnání žadatele:

................................................................................................

...............................................................................................................................................
Zaměstnání partnera:

................................................................................................

...............................................................................................................................................
Požadovaná velikost bytu

................................................................................................

Vaše shora uvedené osobní údaje zpracovává správce – Obec Božice a Služby Božice p.o. za účelem
posouzení žádosti a příp. uzavření a realizace nájemní smlouvy. Více o zpracování osobních údajů na
webových stránkách www.bozice.cz

V ........................................... dne ...........................

Podpis žadatele ..............................

