datum podání žádosti na odboru soc. služeb MěÚ Ústí nad Orlicí:
Místo pro razítko podatelny a štítek s čárovým kódem

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o uzavření nájemní smlouvy
na stabilizační byt ve vlastnictví města Ústí n. O.
Informace pro žadatele ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí n. Orlicí:
Zájemci o stabilizační byty ve vlastnictví města (na adrese Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1416 a
Letohradská 1417) jsou zaměstnanci orgánů státní správy, orgánů územní veřejné správy a
organizací jimi zřízeních, soudu a státního zastupitelství nebo nemocnice, se sídlem na území
města Ústí nad Orlicí.
Žádost o stabilizační byt nelze zaevidovat bez doporučení zaměstnavatele s potvrzením o trvání
pracovního poměru žadatele v bodu 1.) na žádosti. V případě více žádostí z jedné organizace
určuje pořadí zaměstnavatel.
Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, první zpravidla na kalendářní pololetí
a dále se prodlužuje vždy nejvýše na další dva roky. K žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
je také nutné předložit doporučení zaměstnavatele s potvrzením o trvání pracovního poměru.
Pokud dojde k uvolnění stabilizačního bytu, zůstává byt ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
a o jeho obsazení rozhoduje Rada města Ústí nad Orlicí na návrh Bytové komise rady města
Ústí nad Orlicí.
1. Zaměstnavatel (název a sídlo)
…………………………………………………………………………………………………………..
tímto potvrzuje, že níže uvedený žadatel o stabilizační byt je jeho zaměstnancem,
jeho pracovní poměr trvá a zaměstnavatel doporučuje přidělení stabilizačního bytu.
Datum, razítko a podpis zaměstnavatele:
2. Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení ……………………………………..………………………………………….…….
Rodinný stav: …….......................

Datum narození: ………….……….………….

Adresa současného trvalého pobytu: ………………………………………...…………………………
Telefonní číslo…………………….… Kontaktní adresa (pokud se liší od místa trvalého pobytu):
…………………………………………………………………….…...………………………………..…

2. Jméno manžela/manželky……………………………….………Datum narození: ……………..
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………….……………..………………………….
Jména, příjmení a rok narození dalších osob, žijících se žadatelem ve společné domácnosti:
druh/ družka …………………………………..………………………………………………………
zaopatřené děti: …………………………………..……………………………………………………
nezaopatřené děti ve vlastní péči…………………….………………………………………………..
jiné osoby – uveďte vztah a jméno ……………………….…………………………………………..…
3. Důvod podání žádosti: zakroužkujte možnosti:
jak velký byt požadujete?: 1+0 1+1 1+2
a) přidělení bytu
b) výměna bytu - stávající byt je malý nebo nevhodný z důvodu:
c) jiný důvod
(uveďte)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……..
4. Podmínky stávajícího bydlení: (zaškrtněte a doplňte:)
na ubytovně – v bytě u příbuzných - známých – jinde (uveďte kde)

8. Prohlášení žadatele (a jeho manžela –manželky):
Prohlašuji - prohlašujeme,
- že veškeré údaje v této žádosti jsou uvedeny pravdivě,
- že ve tříletém období před podáním této žádosti nedošlo k ukončení nájemní smlouvy na
byt města pro neplacení nájmu ani k odmítnutí nabídnutého nájemního bytu bez vážného
důvodu,
- že nemám/e dluhy za nájem ani jiné dluhy evidované u města Ústí nad Orlicí nebo jeho
subjektů
a
beru/bereme na vědomí, že pokud dojde k uzavření nájemní smlouvy, budu/budeme
současně s ní podepisovat notářský zápis o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení
bytu po skončení nájmu.
Jako budoucí nájemce dám/e touto dohodou předem výslovný souhlas k tomu, aby byl byt
po skončení nájmu exekučně vyklizen, pokud ho sám/a/sami dobrovolně nevyklidím/e,
v případě, že nebudou splněny podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy.
Dále beru/bereme na vědomí, že před případným uzavřením nájemní smlouvy mám/e
povinnost složit jistotu (peněžní plnění) ve výši 1,5 násobku měsíčního nájemného a záloh
na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
datum vyplnění žádosti
podpis manžela - manželky

podpis žadatele

Souhlas se zpracováváním osobních údajů
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb, Vám sděluje, že zpracovává osobní údaje
uvedené v Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví
města Ústí nad Orlicí v souvislosti s jejím vyřizováním.
Ke zpracování osobních údajů dochází při zápisu podaných žádostí v agendě Spisová služba
Informačního systému Radnice VERA a záznamu do pomocné evidence na odboru sociálních služeb
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Osobní údaje jsou dále používány při projednávání žádostí v bytové
komisi rady města Ústí nad Orlicí a v Radě města Ústí nad Orlicí, a při korespondenci se žadateli.
Městský úřad Ústí nad Orlicí bude pracovat s osobními údaji od podání žádosti až do doby archivace
a skartace příslušných dokumentů.
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako správce a zpracovatel, je ze zákona povinen přijmout taková
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i
k jinému zneužití osobních údajů.
Zaměstnanci Městského úřadu Ústí nad Orlicí i členové bytové komise RM jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích žadatelů o řešení bytové situace, a to i po skončení funkce člena bytové
komise (nebo po ukončení pracovního poměru zaměstnance).
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním osobních údajů je možné kdykoliv
písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor
sociálních služeb, oprávněn nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V tomto případě nemůže
rozhodovat o podané žádosti, neboť poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší
žádosti a rozhodnutí o ni.
Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání,
uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů Městským úřadem v Ústí nad Orlicí, za
podmínek uvedených výše.

............................................................
datum
………………………………………
datum

..........................................................................
podpis žadatele
………………………………………………
podpis manžela/manželky

