
 
 
 
 

 
       Město Židlochovice 
Komise sociální a zdravotní RM 
            Masarykova 100 
        667 01 Židlochovice  
 
             Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Židlochovice 
 
Jméno a příjmení žadatele:……………………………………………………….. 

datum narození:.…………………..…rodné příjmení:……………..……………. 

titul……….……………………… telefon:……………………………………… 

adresa trvalého pobytu:……………………………………………….………….. 

adresa, kde se žadatel zdržuje ( je-li rozdílná od trvalého pobytu): …………….. 

……………………………………………………………………………….…… 

 
 
Rodinní příslušníci, kteří mají sdílet společný nájem: 
 
Jméno a příjmení                                    datum narození   vztah k žadateli 

 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Žadatel bydlí: ve vlastním domě – vlastním bytě – obecním bytě – družstevním bytě –            
                       v podnájmu – u příbuzných – s rodinou – osaměle*) 
 
Důvod podání žádosti ( proč  žadatel žádá o pronájem bytu – způsob dosavadního řešení 
bydlení): 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 
Prohlášení žadatele: 
 
 Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl(a) jsou pravdivé a jsem si 
vědom(a) případných následků za uvedení nepravdivých údajů. 
 V případě, že mé žádosti nebude okamžitě vyhověno, a žádost bude zařazena do 
seznamu žadatelů, oznámím neprodleně veškeré změny, které by mohly mít vliv na vznik 
pronájmu. Žádost bude evidována po dobu tří let. Poté, pokud budu mít o další evidenci mé 
žádosti zájem, musím písemně požádat o prodloužení evidence. 
 
 Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a změně některých zákonů, byly osobní údaje o mé osobě a osobách uvedených na této 
žádosti použity v dalším řízení týkajícím se poskytnutí nájmu v bytě ve vlastnictví města, a to 
až do doby jejich archivace a skartace. Tento souhlas uděluji i za své nezletilé dítě(děti). 
 
 
V …………………………… dne …………………….. …………………………………….. 
                                                                                                     vlastnoruční podpis žadatele 
 
 
Vyplní pracovník města: 
Shodnost údajů uvedených v žádosti zkontroloval/a dle předložených platných dokladů 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
             datum     podpis     razítko MěÚ 
 
 
 
 
Doklady potřebné při podání žádosti: 
 
1. Řádně vyplněná žádost včetně podpisů všech zletilých osob 
 
2. Občanský průkaz žadatele (manžela, druha…) 
 
3. Čestné prohlášení o příjmech žadatele (manžela, druha…) 
 
4. Čestné prohlášení o majetku žadatele (manžela, druha…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město Židlochovice, komise sociální a zdravotní RM 
 

(jde-li o vlastnictví dítěte, vyznačte tuto skutečnost u příslušného bodu. Údaje se vyznačují 
slovy : vlastním, nevlastním. NEŠKRTEJTE !) 

 

Prohlášení 
 
 Jako žadatel o byt ve vlastnictví města prohlašuji, že já,můj partner, manžel, popř. 
mé nezaopatřené dítě (děti) jsme vlastníky (spoluvlastníky) dále uvedeného majetku: 
 
 

1. Nemovitost, ve které trvale bydlím 

a) rodinný dům : počet obytných místností  ……………… plocha m2 ………………………... 

b) byt: počet obytných místností …………………………. plocha m2 ………………………... 

c) pozemek patřící k nemovitosti ………………………… plocha m2 ………………………... 

d) garáž (vestavěná – samostatná) ……………………………………………………………… 

 

2. Nemovitosti, které neužívám k trvalému bydlení 

 

a) obytný (činžovní) dům, počet ………………………… plocha m2 ……………………….... 

b) další rodinný domek nebo byt ………………………………………………………………. 

c) ostatní nemovitosti ( objekty sloužící k podnikání, hosp. stavení aj.) ………………………. 

 

3. Nemovitosti sloužící k rekreaci 

 

a) chata nebo chalupa ……………………….. zděná – dřevěná ………………………………. 

b) pozemek patřící k nemovitosti ………………………… plocha m2 ………………………... 

 

4. Ostatní pozemky 

 

a) stavební : počet ………místo ………………………… plocha m2 ……………………….... 

b) zahrada : počet ………místo ………………………… plocha m2 ……………………….... 

c) pole       : počet ………místo ………………………… plocha m2 ……………………….... 

d) les         : počet ………místo ………………………… plocha m2 ……………………….... 

e) ostatní (vinice, chmelnice, rybník, louka aj.) 

          počet ………místo ………………………… plocha m2 ……………………….... 

 

 

 



5. Movitý majetek 

 

a) auto : počet ……typ vozu …………..…………………… rok výroby …………………….. 

b) cenné obrazy, šperky, nábytek ………………………………………………………………. 

c) starožitný nebo stylový nábytek ……………………………………………………………... 

d) nadstandardní vybavení domácnosti: myčka nádobí ……………videokamera …………….. 

    video ………….. ……………………počítač (účel) ………………………………………... 

 

6. Finanční prostředky 

 

a) v hotovosti (v hodnotě) ………………………………..Kč 

b) úspory a cenné papíry (v hodnotě) …………………… Kč 

 

7. Jiný hodnotný majetek ( není-li uveden v předchozích bodech, vypište o jaký  majetek 

se jedná ) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) právních následků 
uvedení nepravdivého prohlášení, a možnost stíhání za přestupek popř. trestný čin podvodu 
podle platných právních předpisů. 

 
 
 
 
V …………………………………..dne ………………………….. 
 
 
 
 
        …………………………………… 
              jméno a příjmení žadatele 
 
        …………………………………… 
                  podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 



Město úřad Židlochovice, Komise sociální a zdravotní RM 
 

(jde-li o příjmy dítěte, vyznačte tuto skutečnost u příslušného bodu. Údaje se vyznačují slovy 
: mám, nemám. NEŠKRTEJTE !) 

 

Prohlášení 
 
 Jako žadatel o byt ve vlastnictví města prohlašuji, že já, partner, manžel, popř. mé 
nezaopatřené dítě (děti) pobíráme tyto příjmy: 
 
1. Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání (doložené rozhodnutím ÚP) ………..……… 

2. příjem ze závislé činnosti nebo příjmy z podnikání ……………………………………….. 

3. plný invalidní důchod (dle rozhodnutí ČSSZ Praha) ……………………………………… 

4. částečný invalidní důchod (dle rozhodnutí ČSSZ Praha) …………………………………. 

5. starobní důchod (dle rozhodnutí ČSSZ Praha) ……………………………………………. 

6. jiný důchod (dle rozhodnutí ČSSZ Praha) ………………………………………………… 

7. odměna člena družstva (potvrzená vedením družstva) ……………………………………. 

8. dávky nemocenského pojištění ……………………………………………………………. 

9. dávky státní sociální podpory a to : přídavek na dítě ……………………………………… 

    sociální příplatek …………………………………….. 

    rodičovský příspěvek ………………………………… 

    příspěvek na bydlení …………………………………. 

    příspěvek na dopravu ………………………………… 

    zaopatřovací příspěvek ………………………………. 

    dávky pěstounské péče ……………………….……… 

10. výživné, stanovené soudem (dle rozsudku) ……………………………………………….. 

11. příspěvek na výživu dítěte ………………………………………………………………… 

12. stipendium studenta střední nebo vysoké školy …………………………………………… 

13. odměna žáků středních odborných učilišť ………………………………………………… 

14. příjem z pronájmu nemovitostí ……………………………………………………………. 

15. příjmy a podíly společníků obchodních společností  ……………………………………… 

16. příjmy z dividend a akcií …………………………………………………………………… 



17. příjmy z prodeje akcií ……………………………………………………………………… 

18. příjem z pojistného pro případ dožití určitého věku ………………………………………. 

19. příjem ze zděděných autorských práv a práv k průmyslovému vlastnictví ………………... 

20. příjmy z vkladů,úroky z vkladů ……………………………………………………………. 

21. příjem ze zahraničí ………………………………………………………………………… 

22. příjem z prodeje nemovitosti v posledních 6 měsících ……………………………………. 

23. jiné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, ale jsou od této daně osvobozeny 

(uveďte druh těchto příjmů) ………………………………………………………………. 

24. další opakující se nebo pravidelné příjmy ………………………………………………… 

 

 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) právních následků 
uvedení nepravdivého prohlášení, a možnost stíhání za přestupek popř. trestný čin podvodu 
podle platných právních předpisů. 

 
 
 
 

V …………………………………..dne ………………………….. 
 
 

 
 
        …………………………………… 
              jméno a příjmení žadatele 
 
        …………………………………… 
                  podpis  

 
 


