FORMULÁŘ
pro výběrové řízení na pronájem bytů
A. Údaje žadatele:
Jméno a příjmení žadatele ………….....………………………
Datum narození ……………….....…státní příslušnost………….
Číslo O.P………………………….........................................…
adresa ………………………………………………………….
(trvalé bydliště – obec, ulice, číslo)
Telefon kontaktní, popř. e-mail: ……..........................................
B. Písemná nabídka žadatele:
Zde žadatel uvede výši finanční částku, kterou je ochoten zaplatit Městu Město Albrechtice za smluvní nájemné
uvolněného bytu (výši částky v korunách uvádějte ve zcela jednoznačném tvaru a výši, která nevzbuzuje
pochybnost). Písemnou nabídku doručí zájemce v uzavřené a zapečetěné obálce s nápisem „Soutěž bytu“.

Mám zájem o pronájem uvolněného bytu
na adrese ………………………....……………… o velikosti…………………,
jsem ochoten zaplatit smluvní měsíční nájemné tohoto bytu ve výši :
………………………………………,-Kč slovy:

C. Upozornění:
Pokud žadatel zvítězí v soutěži na nabízený byt, uhradí kauci před podpisem nájemní smlouvy na byt
ve výši trojnásobného navrženého nájemného souladu zákona, Občanský zákoník v platném znění.
(Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky (kauci) použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s
nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Nájemce je
povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na původní výši, pokud pronajímatel
tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce. Po skončení nájmu vrátí pronajímatel
nájemci nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy
nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.)
Bude-li zjištěno v kterékoliv fázi výběrového řízení, že uchazeč nesplňuje výše uvedené podmínky,
nepředložil všechny požadované náležitosti uvede nepravdivé údaje či jiné nesrovnalosti, nabídka nebyla
podána do stanoveného termínu, bude jeho přihláška vyřazena. Na přidělení bytu v majetku Města Město
Albrechtice není právní nárok a proto se nelze domáhat právní cestou uzavření nájemní smlouvy
k tomuto bytu. Město Město Albrechtice si vyhrazuje právo na zrušení soutěže.

Četné prohlášení žadatele:
prohlašuji, že:
- všechny údaje v tomto formuláři jsem uvedl pravdivě
- k uvedenému datu podání cenové nabídky nemám vůči obci/městu trvalého bydliště a Městu Město
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice žádný dluh
datum a podpis žadatele

