Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁJMU BYTU
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUŘIM
ÚDAJE O ŽADATELI
Příjmení, jméno, titul
Žadatel:

Datum narození

Místo trvalého pobytu

Skutečný pobyt

Osoby, které budou v případě uzavření nájemní smlouvy s žadatelem v bytě bydlet:

ÚDAJE ROZHODNÉ PRO STANOVENÍ POŘADÍ
Hodnoticí kritéria

Bodové
hodnocení

1a

Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání delším než 5 let nebo
osoba s trvalým pobytem v Kuřimi, která v minulosti žila v Kuřimi nepřetržitě 20
let a po tuto dobu zde měla trvalý pobyt

3

1b

Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání od 1 roku do 5 let

2

1c

Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání do 1 roku

1

1d

Mezi žadateli je osoba, která nemá trvalý pobyt v Kuřimi nebo ve správním
obvodu města Kuřimi
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2

Žadatelé jsou manželé ve věku do 35 let s jedním a více nezletilými dětmi

2

3

Žadatel/é má/mají ve vlastní péči nezletilé dítě nebo dítě zletilé nezaopatřené a
zároveň studující

2

4

Mezi žadateli je poživatel invalidního důchodu 1. a 2. stupně

1

5

Mezi žadateli je poživatel invalidního důchodu 3. stupně nebo starobní
důchodce

2

6

Mezi žadateli je příjemce přídavku na děti, které budou v bytě bydlet

1

7a
7b

Mezi žadateli je osoba v pracovním poměru po dobu od 3 do 12 po sobě
jdoucích měsíců
Mezi žadateli je osoba v pracovním poměru po dobu delší jak 12 měsíců nebo
OSVČ podnikající déle jak 12 měsíců

1
2

8

Mezi žadateli je osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené

1

9

Mezi žadateli je osoba, které byl nejdéle před 5 lety zrušen nájem obecního bytu
ve vlastnictví města Kuřimi z důvodu neplacení nájemného
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CELKEM bodů:

DALŠÍ ÚDAJE O BYTOVÉ SITUACI ŽADATELE

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA ŽADATELE
Tel.:

E-mail:

Počet
získaných
bodů

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

K vyřízení žádosti je nutné předložit (k nahlédnutí):
- občanský průkaz (cizinci průkaz povolení k trvalému pobytu)
K vyřízení žádosti je nutné doložit:
- doklad o příjmech – kopie posledního aktuálního výměru důchodu, potvrzení zaměstnavatele potvrzení o
zaměstnání (viz Příloha č. 1), kopie daňového přiznání za poslední kalendářní rok, kopie potvrzení o
peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovském příspěvku, apod.
-

kopie dokladu o studiu (v případě zletilých studujících dětí)

Pozn. Potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Kuřim – vydá odbor finanční Městského úřadu Kuřim na základě
žádosti (viz Příloha č. 2) až těm žadatelům, kterým budou pozváni k výběrovému řízení

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Čestně prohlašuji, že:
 všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou úplné a pravdivé a odpovídají skutečnosti,
 mezi žadateli není vlastník (spoluvlastník) jiného bytu, obytného či rodinného domu, nebo
bydlící člen bytového družstva, a ani jeden ze žadatelů nebyl vlastníkem nemovitosti (bytu,
rodinného domu) v posledních 5 letech,
 ke dni podání žádosti nemám vůči městu Kuřim žádné závazky po termínu splatnosti (např.
neuhrazený místní poplatek, jiné daňové nedoplatky a penále, dluhy na pokutách uložených
v rámci správních řízení, dluh na nájemném, nebo další nevypořádané finanční závazky),
 jsem seznámen/a s Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM.
Beru na vědomí, že:
 zkreslování údajů v této žádosti může mít za následek vyřazení mé žádosti z evidence žadatelů,
 jsem povinen bez zbytečného odkladu informovat město Kuřim o změnách skutečností uvedených
v žádosti,
 v případě, že po uzavření nájemní smlouvy bude zjištěno, že byly v žádosti uvedeny nepravdivé
údaje nebo nebyly splněny požadované podmínky pro přidělení městského bytu, bude toto zjištění
důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou,
 mé osobní údaje, které jsou spojeny s podáním žádosti o přidělení městského bytu, včetně informací
o mém zdravotním stavu, budou poskytnuty oprávněným zaměstnancům města Kuřim, kteří spravují
agendu městských bytů a Radě města Kuřimi, která rozhoduje o přidělení městských bytů dle
aktuálního pořadníku a budou evidovány v databázi zájemců o městský byt za účelem projednání
žádosti o přidělení bytu a následného uzavření nájemní smlouvy, a to v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecným nařízením o ochraně
osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl městem Kuřim jakožto správcem osobních údajů poučen o
zpracování a ochraně mých osobních údajů a jsou správci poskytovány dobrovolně (více informací o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.kurim.cz).
 uhradím náklady spojené s vyplněním žádosti.

V …………..………… dne ………………..……

Podpis ………………………………….

