ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY
Žadatel
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:

Telefon:

Rodinný stav:

E-mail:

Trvalý pobyt v Praze 2 od:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu:
Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP:

Manžel/ka žadatele
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:

Telefon/e-mail:

Trvalý pobyt v Praze 2 od:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu:
Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP:

Přehled osob bydlících nyní s žadatelem
Příjmení a jméno

Datum narození

Vztah k žadateli

Adresa trvalého pobytu

Přehled osob, které se budou s žadatelem stěhovat do nově pronajatého bytu
Příjmení a jméno

Rodné číslo

Vztah k žadateli
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Adresa trvalého pobytu

Charakteristika současného bydlení žadatele
Druh bydlení *):
nájem bytu
podnájem
bydlení u rodičů/jiné osoby bez smlouvy
ubytovna
azylové bydlení
jiné - uveďte
Dispozice bytu:
(počet místností)
Nájem na dobu *):
určitou
do kdy:
neurčitou
bez nájemní smlouvy
jiné (uveďte)

Vlastníkem bytu je*):
(vyplní se pouze v případě nájmu)
obec
bytové družstvo
soukromý majitel
jiný subjekt - uveďte
Plocha bytu v m2:
Výše nákladů na bydlení, které žadatel
měsíčně fakticky hradí:

*) Zaškrtněte jednu možnost

Zdůvodněte, proč o byt pro sociálně potřebné občany žádáte
(Závažné zdravotní důvody je třeba doložit lékařskou zprávou ne starší 6 měsíců)
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Jak jste svoji bytovou situaci řešil/a doposud

Jak chcete svoji bytovou situaci řešit po ukončení roční nájemní smlouvy
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Povinné přílohy žádosti

(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí s žadatelem stěhovat do poskytnutého bytu)

•

•

•

•

•

•

•

Prohlášení o příjmech
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti - viz. příloha č. 2)
Potvrzení o uplatněných nárocích a přiznaných dávkách
sociálních systémů
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti - viz. příloha č. 3)
Prohlášení o vlastnictví majetku
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti - viz. příloha č. 4)
Čestné prohlášení o dluzích
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti - viz. příloha č. 5)
Platná smlouva o nájmu, ev. o jiné formě stávajícího bydlení
či ubytování
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu v případě, že bydlí jinde než žadatel)
Vyjádření pronajímatele stávajícího bytu o vypořádání
všech pohledávek, ev. o dlužných částkách
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři, který je součástí
této žádosti - viz. příloha č. 6)
Evidenční list stávajícího bytu (nesmí být starší 3 měsíců)
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do
pronajatého bytu v případě, že bydlí jinde než žadatel)

MČ Praha 2 si v rámci prošetření žádosti vyhrazuje právo požadovat ještě další doklady
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Městská část Praha 2, Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, IČ:
00063461 je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Irena Princová, e-mail: dpo@praha2.cz.
V rámci zpracování osobních údajů Vám náleží práva, jejichž výčet včetně způsobu jejich
uplatnění naleznete na http://urad.praha2.cz/DPO.
Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zpracování této žádosti o pronájem
bytu pro sociálně potřebné občany. Osobní údaje budou zpracovávány do doby rozhodnutí o
této žádosti, právním základem zpracování je plnění smlouvy.
Správce zpracuje zejména tyto osobní údaje žadatele: jméno, příjmení, rodné číslo,
trvalý pobyt, kontaktní adresa, telefon, rodinný stav, státní občanství, sociální situace rodinné vazby, výše nákladů na bydlení, specifika nájemního vztahu, výše příjmů,
přiznání dávek důchodového pojištění, pobírání dávek sociálního systému – výše
dávek, existence a výše dluhů, doba trvalého pobytu v Praze 2, vzdělání, zaměstnání,
zdravotní stav – pokud jím žadatel hodlá podpořit svou žádost, jméno, příjmení, rodné
číslo, státní občanství, telefon, trvalý pobyt, kontaktní adresa manžela/manželky,
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt osob společně posuzovaných (i nezl.
dětí), sociální situace, bytová situace, výše příjmů, majetek, event. zdravotní stav
manžela/manželky a společně posuzovaných osobách.

Prohlášení:
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé. Jsem si vědom/a
případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.

V Praze dne: …………………

Podpis žadatele: ………………………………………..
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Příloha č. 1 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany

Prohlášení o příjmech
za aktuální měsíc a pět předchozích měsíců
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

Příjmy
1. Příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, DPČ, DPP, …..)
Částka/6 měsíců

Podpis a razítko zaměstnavatele

2. Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti
Potvrzení příslušného FÚ

Výše příjmů za poslední kalendářní rok

3. Důchody (invalidní – stupeň, vdovský, vdovecký, sirotčí, starobní – nutno doložit
rozhodnutím ČSSZ)
Typ důchodu

Částka/měsíc

invalidní
vdovský/vdovecký
sirotčí
starobní

4. Výživné, příspěvek na výživu (nutno doložit rozhodnutím soudu)
Specifikace
Částka/měsíc
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Příloha č. 1 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany

5. Jiné příjmy
Specifikace

Částka

6. Dávky sociálních systémů je nutné doložit potvrzením Úřadu práce ČR, místně
příslušného pracoviště (samostatný formulář - viz. příloha č. 3 k žádosti o byt)

Prohlašuji, že nemám žádné jiné než výše uvedené příjmy. Jsem si vědom/a případných
následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.

V Praze dne…………………

Podpis: ………………………………….
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Příloha č. 2 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany

Potvrzení o uplatněných nárocích a přiznaných dávkách sociálních systémů
za aktuální měsíc a pět předchozích měsíců
(potvrdí Úřad práce ČR, místně příslušné kontaktní pracoviště)
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

Dávky sociálních systémů
Dávky státní sociální podpory
Přídavek na dítě
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Rodičovský příspěvek
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Příspěvek na bydlení
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka
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Příloha č. 2 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany
Měsíčně vyplácené dávky pěstounské péče
Měsíc
Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Dávky hmotné nouze
Příspěvek na živobytí
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Doplatek na bydlení
Měsíc

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Žádost uplatněna ano/ne

Částka

Dávka v nezaměstnanosti
Měsíc

V Praze dne ………………………..
……………………………………………
pracovník ÚP ČR (podpis a razítko)
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Příloha č. 3 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany

Prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

NEMOVITÝ MAJETEK

1) Obytný dům

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

podíl: ………………

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

□

adresa: ……………………………………………………………………………
specifikace: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
hodnota. ………………………………………………………………………….
plocha pozemku patřící k nemovitosti v m²: …………………………………….

2) Byt

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

mám podíl v bytovém družstvu

podíl: ……………..

□

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

□

adresa: ……………………………………………………………………………
specifikace: ………………………………………………………………………
hodnota. ………………………………………………………………………….
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Příloha č. 3 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany

3) Nemovitost sloužící k rekreaci

□
Ano □
Ne

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□

podíl: …………………

mám právo odpovídající věcnému břemeni k užívání

□

adresa: ……………………………………………………………………………..
specifikace: ………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………….
hodnota. ……………………………………………………………………………
plocha pozemku patřící k nemovitosti v m²: ………………………………………

4) Pozemky
Ne
Ano

□
□

jsem vlastníkem
spoluvlastníkem

□
□
výměra v m²

stavební

…………………

zahrada

………………….

pole

………………….

jiný – druh pozemku: ………………………………….

…………………

5) Jiné nemovitosti
Ne
Ano

□
□

specifikace: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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Příloha č. 3 k žádosti o nájem bytu pro sociálně potřebné občany
MOVITÝ MAJETEK

1) Motorové vozidlo
Ne
Ano

□
□

typ: …………………………………

rok výroby: …………..

2) Cenné předměty, jejichž souhrnná hodnota přesáhla částku 100.000 Kč
(obrazy, šperky, sbírky apod.)

□
Ano □

Ne

popis: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

3) Vklady na účtech

□
Ano □
Ne

hodnota v Kč:

…………………………….

4) Cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb.
Ne
Ano

□
□

hodnota v Kč:

……………………………..

5) Majetková účast v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným,
družstvu apod. pokud hodnota podílu přesahuje částku 50.000 Kč
Ne
Ano

□
□

hodnota v Kč:

……………………………..

6) Jiný majetek (mimo obvyklé vybavení domácnosti)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že nemám žádný jiné než výše uvedený nemovitý a movitý majetek. Jsem si
vědom/a případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.
V Praze dne…………………

Podpis: ………………………………….
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Příloha č. 4 k žádosti o byt pro sociálně potřebné občany

Čestné prohlášení o dluzích
(doloží žadatel a všechny osoby, které se chtějí stěhovat do nově pronajatého bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

čestně prohlašuji, že dluhy:
nemám

□

mám

□

Popište vlastními slovy, jaké dluhy máte a jakým způsobem je řešíte:

Prohlašuji, že nemám žádné jiné než výše dluhy. Jsem si vědom/a případných následků, které
by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.
V Praze dne …………………………..

Podpis: ………………………….
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Příloha č. 5 k žádosti o byt pro sociálně potřebné

Vyjádření pronajímatele stávajícího bydlení o vypořádání všech
pohledávek, ev. o dlužných částkách
(doloží osoby, které aktuálně bydlí v jiném bytě než žadatel, chtějí se však s žadatelem stěhovat do pronajatého

bytu, každý na vlastním formuláři)

Osoba předkládající prohlášení
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu dle OP:
Adresa skutečného pobytu:

Vyjádření pronajímatele
pronajímatel potvrzuje, že k dnešnímu dni
neeviduje žádnou pohledávku
pokud ano, pohledávka je ve výši

Kč

dohoda o splátkách

ano/ne

Pravdivost výše uvedených údajů potvrdí
u obecních bytů příslušná správní firma,
v jiných domech pak majitel nebo jeho
správce

V Praze dne …………………………..

Podpis: ………………………….
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