OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Tel.: 326 337 221, e-mail: obec@melnickevtelno.cz, datová schránka: v7bbctk, IČ: 00237060

Žádost o přidělení bytu v bytovém domě ve Vysoké Libni
Jméno a příjmení ..…………..………………………………………………………………………
Datum narození ..…………………………………….. Telefon ..……………………………......
Trvalé bydliště ….………………………………………………………………………………......
Rodinný stav …….…………………………… Počet spolubydlících ….…………………………
Jméno a příjmení, datum narození spolubydlících osob ….………………………………………..
……………………………………………………Vztah k žadateli ……………………………….
Požadovaný byt (číslo) ………………………… Poloha bytu (číslo) …….……………………...
Náhradní byt (číslo) ………….………………… Poloha bytu (číslo) …….……………………...

Kritéria pro přidělení bytu v bytovém domě ve Vysoké Libni, schválená ZO dne 7.12.2006:
1. Byty jsou určeny pro příjmově vymezené osoby dle ustanovení § 2 písm. f) nařízení vlády
- samostatně žijící osoba, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za
národní hospodářství
- osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem nepřesáhl 1,5 násobek
průměrné měsíční mzdy
- pokud jsou však uspokojeni všichni zájemci o pronájem, lze uzavřít nájemní smlouvu i s
osobami, které nesplňují předchozí podmínky
2. Žadatelé nemají k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytu
ani k bytovému či rodinnému domu. Tuto podmínku musejí splňovat i další členové domácnosti,
kteří mají v bytě bydlet.
3. Žadatelé nejsou dlužníky vůči obci Mělnické Vtelno ani jinému subjektu, ani na ně nebyla podaná
soudní žaloba.
4. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tzn. osoby postižené pohybově, zrakově,
sluchově, mentálně či osoby pokročilého věku, splňují podmínky k přidělení upravitelného bytu.

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO; Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že nemám ani nebudu mít k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo
spoluvlastnické právo k bytu ani k bytovému či rodinnému domu. Toto platí i pro další členy
domácnosti, kteří budou byt obývat se mnou.
Podpis

………………………………………………

Dále prohlašuji, že nejsem já ani moji spolubydlící dlužníkem vůči obci Mělnické Vtelno ani vůči
jinému subjektu, ani na mě (nás) nebyla podaná soudní žaloba.
Podpis

……………………………………………………

Potvrzení zaměstnavatele
Výše jmenovaný je zaměstnán v naší organizaci ……………………………………………….
………………………………………………….na pozici ……………………………………..
Měsíční příjem činí ……………………………………………………………………………..
Datum , razítko a podpis zaměstnavatele ………………………………………………………

Potvrzení o dalších příjmech :

Prohlašuji, že výše zmíněné skutečnosti jsem uvedl pravdivě a jakoukoliv změnu, jež by se
týkala zvláště daných podmínek pro přijetí žádosti, okamžitě ohlásím.

V …………………………… dne…………………………..

…………………………………
podpis
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