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ŽÁDOST O SOUHLAS K PRODLOUŽENÍ NÁJMU BYTU

Žádám(e) o prodloužení nájmu k bytu o velikosti 	v domě	 
ulice 	, který jsme získali do nájmu na dobu určitou do	 
dokladem č.j 	ze dne 	. 


		
Příjmení a jméno (u manželů obou)
Provozovna SPRÁVY DOMŮ s.r.o. p o t v r z u j e, že ke shora uvedenému bytu je řádně hrazeno nájemné včetně poplatků a že uvedený nájemce plní řádně povinnosti, plynoucí z nájemní smlouvy.
Bytová jednotka je užívána 	
Kontrola bytu provedena: dne 	rok 	počet osob v bytě 	. 


	
razítko a podpis 
příslušné provozovny SPRÁVY DOMŮ s.r.o. 

	
Dle "Pravidel pro přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města" (článek II., odst. 1, písm.f) není příjem vyšší než trojnásobek životního minima) je nutné doložit potvrzení o výši čistého příjmu rodiny. 
Potvrzení o zaměstnání 

	paní 	. 
je u nás zaměstnána a její čistý 
	příjem činí.. 	Kč 
razítko zaměstnavatele: 

 
pan 	. 
je u nás zaměstnán a jeho čistý 
příjem činí 	Kč 

Aktuální telefonický kontakt na osoby užívající tento byt 	
			
Aktuální emailové spojení na osoby užívající tento byt 	
		

Magistrát města České Budějovice potvrzuje, že (pokud jde o manžele u obou) 
	pan 		r.č 	. 
paní. 	r.č 	. 
bytem 	. 
mají vůči městu České Budějovice vypořádány veškeré splatné závazky 
Magistrát města, – nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2; číslo dveří 313
Potvrzení vystavil:		Datum:
	Podpis:
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel dává tímto v souladu s ust. §5, odst. 5)zák. Č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů a že osobní údaje z databáze budou zlikvidovány po uplynutí 1roku po vyřazení žádosti z evidence. 
Čestné prohlášení
čestně prohlašuji, že nevlastním jiný byt, nemovitost a nejsem ani spoluvlastníkem žádné 
nemovitosti. Toto stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.
Jméno, příjmení:		Jméno, příjmení:	
Podpis:	Podpis:
Zproštění povinnosti mlčenlivosti správce daně

	V souladu s § 52 odst. 2) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto zprošťuji správce daně, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice, povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se mně týkají a údajů, který byly využity při dokazování mých povinností při správě místních poplatků a peněžitých plnění vzniklých dělenou správou, v rozsahu potřebném pro doložení vypořádání všech mých závazků vůči městu České Budějovice splatných k datu tohoto mého podání, a to za účelem*:
	přenechání bytu do nájmu v domě v majetku města České Budějovice.

poskytnutí bytové náhrady v domě v majetku města České Budějovice
Jméno, příjmení:	
Rodné číslo:	
Adresa trvalého pobytu:	
Datum:	
Podpis daňového subjektu:

