
Prohlášení uchazeče k výběrovému řízení o nájem bytu:

[ č. 1 v domě čp. 51 O v ulici Vosmíkových 18 v Praze 8 - Libni 180 00

li Identifikace uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
datum narození:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

2/ Identifikace manžela/manželky uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
datum narození:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

3/ Číslo účtu pro případ vrácení jistoty:

č. účtu:

adresa banky:

4/ Jako uchazeč předmčtného výbčrového řízení prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s podmínkami pro účast ve výběrovém řízení o nejvhodnější nabídku
uzavření nájemní smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu a přistupuji na ně;

- jsem si výše uvedený byt prohlédl, seznámil se s jeho stavem a nebudu po pronajímateli
požadovat provedení stavebních úprav; stavební úpravy budu provádět na vlastní náklady a
v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména stavební zákon);

- provedu nejpozději do 3 let ode dne uzavření „Nájemní smlouvy" v předmětném bytě
úpravy na vlastní náklady v rozsahu stanoveném „Technickým pasportem";



souhlasím s účelem nájmu a s návrhem nájemní smlouvy, který je součástí podmínek pro
účast ve výběrovém řízení o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu výše
uvedeného bytu;
beru na vědomí, že v dohledné době může dojít k privatizaci bytového domu;

- jsem schopen uhradit první nájemné, mnou navržené v rámci předmětného výběrového
řízení na pronájem bytu, a řádně platit pravidelné měsíční nájemné a další platby související
s užíváním bytu;
beru na vědomí, že výsledky předmětného výběrového řízení včetně mých údajů v rozsahu
jméno a příjmení, adresa a číslo bytu a nabídnutá částka nájemného, mohou být zveřejněny,
zejména na úřední desce Úřadu městské části Praha 8;
ve své nabídce jsem uvedl pravdivé údaje.

V případě, že ie 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.


