
Obec Trnava 
Trnava 156 
763 18 Trnava u Zlína 
 

P Ř I H L Á Š K A 
 

do výběrového řízení na pronájem sociálního bytu č. p. 314/2 
 
Jméno a příjmení žadatele .......................................................................    nar.:  .............................. 

Jméno a příjmení spolužadatele ...............................................................   nar.: ............................... 
(manžel, manželka, druh, družka) 
Trvalé bydliště žadatele - kde: .................................................................        od: ................................ 

Trvalé bydliště spolužadatele - kde: ........................................................        od: ................................ 

 
Rodinní příslušníci (děti):  

jméno a příjmení ............................................................................         nar.: ............................. 

jméno a příjmení ...........................................................................          nar.: ............................ 

jméno a příjmení ...........................................................................          nar.: ............................ 

jméno a příjmení ...........................................................................          nar.: ............................ 

 
Údaje o bytě, ve kterém v současné době žadatel bydlí: 

- vlastník bytu  ....................................................................................................................................... 

- uživatel bytu a vztah k žadateli  .......................................................................................................... 

- velikost bytu: ..............................................................   má m2   ........................................................ 

- adresa bytu:  ....................................................................................................................................... 

 
Společnou domácnost, kde žadatelé o byt žijí, tvoří - jmenovitě kdo: 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli  ................................... 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli   ............................... 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli   .................................. 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli   .................................. 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli   .................................. 

Jméno a příjmení   ................................................................   vztah k žadateli   .................................. 

 
1. Čestné prohlášení: 
    - čistý měsíční příjem (včetně všech soc. dávek) rodiny žadatele činí:   ................. 
  
2. Čestné prohlášení: 
    - já žadatel(ka) ani spolužadatel(ka) jsme neprodali byt nebo jinou nemovitost 
určenou  k trvalému bydlení. 
 
3. Čestné prohlášení: 
    - já žadatel(ka) a spolužadatel(ka) prohlašuji(-jeme), že vlastním: 
      dům                  byt                    chatu                   pozemek                   
     
      motorové vozidlo 
      (nehodící se škrtněte) 
 
 
 
 



4. Čestné prohlášení: 

    - já žadatel(ka) a spolužadatel(ka), mám(-e) / nemám(-e) vyrovnány veškeré závazky vůči 

obci Trnava 
 
     Potvrzení Obce Trnava     ................................................. 

 (nehodící se škrtněte) 
     
  
Žadatel(ka) a spolužadatel(ka) bere na vědomí: 
- že na pronájem bytu není právní nárok 
- že byt lze pronajmout pouze na dobu určitou, max. 2 roky 
- že byt vyklidí po uplynutí stanovené doby a zavazuje se byt předat ve stavu v jakém jej převzal(a)  
(s přihlédnutím k obvyklému opotřebení) a vybílený.  
 
Současně prohlašujeme: 
- že v případě změny skutečností uvedených v přihlášce se zavazujeme změnu stavu ohlásit  
   do 7 dnů  
- že touto přihláškou stvrzujeme svůj souhlas  se  všemi  podmínkami výběrového  řízení na  
   obsazení volného sociálního bytu a zároveň dáváme souhlas k prověření, zpracování a použití 
   všech osobních, ev. citlivých údajů, obsažených v přihlášce pro účely tohoto výběrového řízení. 
 
 
Doplňující údaje: 
 
Žadatel, spolužadatel, nebo dítě je ZTP nebo ZTP/P  ...................................................... 
 
Výpověď z nájmu bytu - důvod ......................................................................................... 
 
ostatní důvody žádosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  .......................................... 
 
 
....................................................................  ............................................................... 
              podpis žadatele                                                                       podpis spolužadatele   
                      
 
Seznam příloh: 

 
 
 
 


