Nabídkové řízení č. ……………
Nabídka na nájem bytu č. …..... na ulici ……………………………...……. o velikosti …….….
Závazná nabídka výše nájemného za měsíc

Kč ……….……………

Čestně prohlašuji, že JSEM / NEJSEM* nájemcem bytu ve vlastnictví Města. Tento městský
byt VRÁTÍM/nevrátím* městu v případě, že zvítězím v nabídkovém řízení a bude se mnou
uzavřena nájemní smlouva na nabízený byt.
Čestně prohlašuji, že nejsem vlastníkem jiného bytu ani objektu určeného k bydlení.
Čestně prohlašuji, že nemám dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu Nový Jičín a jeho
příspěvkovým organizacím (minimálně po dobu 6 měsíců před podáním nabídky) a nejsem
dlužníkem v insolvenčním řízení.
Čestně prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a vyloučen/a z účasti na nabídkovém řízení či
výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce.
Čestně prohlašuji, že JE / NENÍ* proti mně vedeno exekuční řízení, a to pro pohledávku(y)
ve výši
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(pokud je exekuční řízení vedeno, uvést výši všech pohledávek včetně jejich příslušenství,
tj. úroků, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a předpokládaných nákladů na jejich vymáhání).
Přílohy nabídky*:
- doklad o potvrzení průměrného měsíčního čistého příjmu za posledních 6 měsíců
- oznámení o výši důchodu
- opis vybraných údajů z daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední zúčtovací
období

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………..….……..…
Trvalý pobyt

……………………………………………………………………..………….…

Doručovací adresa
(pokud není shodná s adresou trvalého pobytu) ………………………………………………..….
Telefon + e-mailová adresa

*Podtrhněte jednu z variant

…………………..…………………………………………..…….

Souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení:
Podáním této nabídky beru na vědomí a souhlasím, aby Město Nový Jičín se sídlem
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín (dále také „město“) v souladu s § 5 odst. 2 písm. b)
a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen
„zákon“) shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo mé osobní údaje uvedené v této nabídce
pro účely projednání v orgánech města, uzavření nájemní smlouvy, vedení evidence nájemců
bytů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedeného účelu, nejpozději do data
ukončení nájmu bytu a vypořádání všech finančních a jiných závazků vůči městu. Podáním
této nabídky jsem informován, že město se zavazuje chránit mé osobní údaje v souladu se
zákonem. Jsem poučen, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zároveň stvrzuji, že jsem
poučen o právu na přístup k mým osobním údajům, právu na jejich opravu jakož i o dalších
právech stanovených v § 12 a § 21 zákona (zejména o právu požadovat po městě vysvětlení,
doplnění, opravu či likvidaci osobních údajů a právu obrátit se na úřad na ochranu osobních
údajů). Zároveň souhlasím se zjišťováním pohledávek vůči mé osobě v rámci přenesené
působnosti města.

V Novém Jičíně dne: …………..……………

Úředně ověřený podpis:

