NABÍDKA
Byt č. 7 v domě čp. 1746 v ulici Jívanská v Praze 9 –
Horních Počernicích
Identifikace účastníka
jméno a příjmení ....
………………………………………………………........................................
rodné číslo …………………………………… rodinný stav ................................
adresa trvalého pobytu ....
……………………………………………………......PSČ...............................
doručovací adresa
……………………………………………………….....PSČ................................
telefonický kontakt
………………………………………………………............................................
e-mailový kontakt
………………………………………………………………………………….….
datová schránka
……………………………………………………………………………….….…
.
Identifikace manžela/manželky (registr. partnera/partnerky)
účastníka
jméno a příjmení ....
……………………………………………………….......................................
rodné číslo …………………………………… rodinný stav ...............................
adresa trvalého pobytu ...
……………………………………………………......PSČ..............................
doručovací adresa
……………………………………………………….....PSČ..............................
*telefonický kontakt
………………………………………………………..........................................
*e-mailový kontakt
…………………………………………………………………………………...
*datová schránka………………………………………………………………….
 nepovinný údaj
Shora uvedený byt budou dále užívat: (jmenovitě, , vztah k
účastníkovi)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
NABÍDKA PRVNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO
………….…………..………. ,- Kč
slovy ………………………………………………………………………………..

-

Prohlašuji, že jsem uhradil na účet MČ Praha 20 jistotu ve výši
10.000,- Kč (dle podmínek nabídkového řízení)

V případě neúspěchu poukažte jistotu zpět:
na č. účtu …………………………..…….kód banky……..…….
Variabilní symbol………………

-

-

-

Prohlašuji, že podepíši nájemní smlouvu do 15 dnů od převzetí výzvy
pronajímatele, pokud tak neučiním, má MČ Praha 20 za to, že o
pronájem nemám zájem.
Prohlašuji, že se přihlásím k trvalému pobytu v MČ Praha 20, a to do
30 dní od podpisu nájemní smlouvy.
Prohlašuji, že provedu opravy v bytě na vlastní náklady.
Prohlašuji, že zanechám vše, co bylo součástí údržbových prací
(včetně zabudovaného zařízení – vybavení) ve stavu v jakém vše
bylo zabudováno.
Prohlašuji, že se nebudu domáhat na pronajímateli finančních nároků
(finančního vypořádání - vyrovnání) ani za poměrnou část nákladů,
které jsem do údržby vložil. Tyto náklady jsou součástí smluvního
ujednání, které se váže ke vzniku nájmu a souvisí s výběrem
nájemce a s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.
Prohlašuji, že nevznesu nárok na vrácení částky, které jsem zaplatil
pronajímateli jako první nájemné (vazba na závazek uvedený
v přihlášce do nabídkového řízení).

V …………………………….. dne…………….………………..

Podpis/y …………………………………………………………………………...
úředně ověřené podpis/y žadatele/ů
(v případě manželů nebo partnerů podpisy obou)

Přílohy:

- doklad o úhradě jistoty
- doklad o čistém měsíčním příjmu za poslední rok a to nejen
uchazeče, ale
i ostatních členů domácnosti, kteří se do bytu budou stěhovat

