Žádost o vedení v evidenci zájemců o nájem v
Komunitním domě pro seniory v Řečanech nad Labem
Čestné prohlášení
Tímto beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení a
v žádosti o vedení v evidenci zájemců o nájem v Komunitním domě pro seniory v Řečanech
nad Labem je přestupkem podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., v platném znění. Zároveň
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Níže uvedeným podpisem beru na vědomí, že tato žádost nezakládá právní nárok na
pronájem bytu v Komunitním domě pro seniory a že zde uvedené údaje budou aktuálně
doplněny a hodnoceny před podpisem nájemní smlouvy.
Beru na vědomí, že podmínkou přijetí do Komunitního domu pro seniory je minimální
věk 60 let a více, průměrný čistý měsíční příjem je max. 1 násobek pr. měsíční mzdy v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (u 1 členné domácnosti), max. 1,2
násobek u 2 členné domácnosti, prohlašuji, že nevlastním nebo nespoluvlastním bytový dům,
rodinný dům nebo byt a souhlasím s tím, že nájemní smlouva se mnou může být uzavřena
pouze na 2 roky s možností prodloužení. V případě splnění všech uvedených podmínek a
podmínek stanovených v Pokynech vyplývajících z dotačního titulu souhlasím s uzavřením
nájemní smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy bude stavba dokončena a schopna užívání.
V případě, že se u mě změní podmínky viz výše, podám písemnou žádost o stažení z této
evidence.

Jméno a příjmení ………………………………………………………..…………………….
Věk ke dni podání žádosti ……………… datum narození ……….…………………………..
Trvalé bydliště ………………………………………………………………………………..
Pobíráte důchod? ………………… jaký………………….…………………………………
Jste vlastníkem nějaké nemovitosti? ……………… jaké………………….………………….

Samostaný žadatel:
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Máte příjem pouze z důchodu:
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Pokud ne, jaký je Váš další příjem………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………..

Čestně prohlašuji, že s výše uvedenými údaji souhlasím.

Dne: ……………………………….

………………………………….
podpis žadatele

Žádost převzala a zaevidovala

/* Nehodící se škrtněte

………………………………..
Lenka Vaňková
matrikářka obce Řečany nad Labem

