
Nabídka do výběrového řízení o nájem bytu:

I č. 54 v domě čp. 533 v ulici Bínova 1 O v Praze 8 - Střížkově

1/ identifikace uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
rodné číslo:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

identifikace manžela/manželky uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
rodné číslo:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

2/nabídka nájemného:

..................................................................... Kč

3/ číslo účtu pro případ vrácení iistoty:

č. účtu:

adresa banky:
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4/ Čestné prohlášení:

Uchazeč výběrového řízení prohlašuje, že:

se seznámil s podmínkami pro účast ve výběrovém řízení o nejvhodnější nabídku uzavření
nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 54 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části (dále též „MČ") Praha 8, na k. ú. Střížkov, čp. 533 na
adrese Bínova 1 O, 182 00 Praha 8 a přistupuje na ně;
on ani jeho manžel(-ka) a ostatní členové jeho společné domácnosti nejsou nájemci žádného
bytu, uživateli družstevního bytu ani vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti určené
k bydlení na území hl. m. Prahy a není v jejich prospěch zřízeno věcné břemeno bydlení či
užívání v takové nemovitosti. Tuto podmínku lze změnit v případě, že uchazeč užívá byt
v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8, ke
kterému ukončí nájem před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytu získaného tímto
výběrovým řízením a zaváže se předat původně užívaný byt vyklizený nejpozději do 30
dnů po převzetí bytu získaného tímto výběrovým řízením;
on ani jeho manžel (-ka) v minulosti nenabyli užívací právo k jinému bytu formou
výběrového řízení vyhlášeného MČ Praha 8;
si výše uvedený byt prohlédl, seznámil se s jeho stavem a nebude po pronajímateli
požadovat provedení stavebních úprav; případné stavební úpravy bude po předchozím
souhlasu MČ P8 provádět na vlastní náklady;
souhlasí s účelem nájmu a s návrhem nájemní smlouvy;
on ani jeho manžel/ka nemá žádné nevypořádané závazky vůči Městské části Praha 8
vztahující se k nájmu bytu či nebytovému prostoru; není s ním vedeno soudní či exekuční
řízení, ani vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.
je schopen uhradit první nájemné a řádně platit pravidelné měsíční nájemné a další platby
související s užíváním bytu;
ve své nabídce uvedl pravdivé údaje;
souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů, které poskytuje vyhlašovateli
v souvislosti s předmětným výběrovým řízením;
souhlasí s tím, že výsledky předmětného výběrového řízení včetně údajů uchazeče
v rozsahu jméno a příjmení, adresa a číslo bytu, který byl předmětem výběrového řízení,
nabídnutá částka měsíčního nájemného, mohou být zveřejněny, zejména na úřední desce
Úřadu MČ Praha 8.

V případě, že je uchazeč ženatý (uchazečka vdaná), musí toto čestné prohlášení podepsat
oba manželé.

Datum: .

podpis podpis

Poznámka: Podpis na tomto čestném prohlášení musí být úředně ověřen. Jedná se o nezastupitelný
právní úkon, ke kterému není možno zmocnit jinou osobu a to ani na základě písemné plné moci.
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