Odbor bytový

Příloha č. 3

Žádost o pronájem nebytového prostoru
I. Žadatel
I. Fyzická osoba
Jméno:

Příjmení

Titul:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu/ doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu
Ulice, číslo or/popisné:

Město:

PSČ:

II. Právnická osoba
Statutární orgán/osoba oprávněná jednat v zastoupení:
Obchodní firma/ Název:

Adresa sídla
Ulice, číslo or./popisné:

Město:

PSČ:

Příjmení:

Titul:

III. Fyzická osoba podnikající
Jméno:
Datum narození:

IČO:

Adresa sídla
Ulice, číslo or./popisné:

Město:

PSČ:

Kontakt
Telefon/mobil

E-mail:

II. Předmět žádosti
Žádost o nájem nebytových prostor
Objekt na ulici, číslo or./po.:

Po kom:

Účel nájmu:

Uzavření nájemní smlouvy na dobu
□ neurčitou
□ určitou do __________________________ z důvodu: ___________________________________________________

V případě nájmu nabízím(e) nájemné ve výši _____________________Kč/rok, tj. ________________ Kč/m2/rok.

V Novém Jičíně dne _____________________

ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Podpis žadatele: ____________________

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Odbor bytový

Poznámka:

Žadatel – podnikatel k žádosti přiloží kopii dokladu opravňujícího žadatele k podnikání, kterou hodlá
v nebytových prostorách provozovat, ne starší tří měsíců.

Příloha žádosti
a) Prohlášení
Prohlašuji, že
 nemám /právnická osoba nemá/ vůči Městu Nový Jičín žádné finanční a jiné závazky po splatnosti a nebyl jsem
/právnická osoba nebyla/ v minulosti vyloučen/a/ z účasti na nabídkovém či výběrovém řízení z důvodu uvedení
nepravdivých údajů v nabídce
 nemám /právnická osoba nemá/ daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 nejsem/právnická osoba není/ v likvidaci ani nebyl podán návrh na likvidaci, ohledně mého majetku /majetku právnické
osoby/ není a nebylo vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v němž byl insolvenční
návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušeno proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
 jsem /právnická osoba je/  nejsem /není/ plátcem DPH
tuto daň si  mohu /právnická osoba může/
uplatnit formou nároku na odpočet DPH

 nemohu /nemůže/

 Souhlasím s ověřením uvedených údajů ze všech městu Nový Jičín dostupných zdrojů.

V Novém Jičíně dne ________________________

Podpis:_______________________________

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplňuje žadatel – fyzická osoba
Souhlasím
se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, za účelem administrace žádosti, uzavření smlouvy a kontroly plnění podmínek smlouvy.
Tento souhlas uděluji Městu Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, pro všechny
osobní údaje obsažené v této žádosti, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Všechny uvedené údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212
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III. Prohlášení
a)

 nemám vůči Městu Nový Jičín žádné finanční a jiné závazky
 jsem  nejsem plátce DPH
tuto daň si  mohu  nemohu uplatnit formou nároku na odpočet DPH
 nejsem v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na likvidaci či úpadek

b) vyplňuje pouze fyzická osoba a fyzická osoba podnikající:
 Podáním žádosti jsem informován, že se Město Nový Jičín se zavazuje chránit mé osobní údaje v souladu s právní
úpravou. Jsem si vědom, že mé osobní údaje budou zpracovávány a evidovány po dobu vyřizování žádosti, po dobu trvání
smluvního vztahu a dále pak po dobu skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu.

Bližší informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů lze najít v informačním memorandu zveřejněném na
www.novyjicin.cz.

V Novém Jičíně dne ________________________

ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Podpis:_______________________________

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

