ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU
v majetku obce Lázně Libverda
I. Údaje o žadateli
Jméno a příjmení : ________________________________________ RČ_____________________
Adresa trvalého pobytu : ___________________________________________________________
PSČ: ____________

II.

Telefon: _________________________ Rodinný stav: _________________

Údaje o příslušnících domácnosti žadatele, kteří by společně s ním užívali byt
Jméno a příjmení

poměr k žadateli

rok narození

zaměstnavatel

1
2
3
4
5
6

III.

Stávající bytové poměry žadatele (zaškrtněte):

A) Žadatel bydlí:












ve vlastním bytě
u rodičů v bytě
u příbuzných v rodinném domě
v technicky závadném bytě/omě
v nájemním bytě
na ubytovně
ve služebním bytě
v podnájmu
u příbuzných v bytě
ve zdravotně závadném bytě/domě

Pozn.: žadatele: ___________________________________________________________________________
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B) Žadatel v současné době bydlí v bytě – části rodinného domu – ubytovně o velikosti:








1+0
1+1
1+2
1+3
1+4
větší

Celkový počet osob v bytě ________________ z toho dětí ___________
Celková podlahová plocha __________________ m2.
Pozn. žadatele: ___________________________________________________________________________
Vlastníkem domu je: ________________________________________ Tel. kontakt: ___________________
C) Žadatel má zájem o přidělení bytu o velikosti




IV.

1+1
1+2
1+3

Potvrzení zaměstnavatele

A) Žadatel
Firma: ________________________________ Sídlo pracoviště:__________________________________
Funkce ve firmě: ___________________________________________ Telefon: _____________________
Pracovní poměr:  hlavní

 vedlejší  na dobu určitou  na dobu neurčitou

Datum vzniku pracovního poměru: _____________________________
Průměrný čistý měsíční příjem (v Kč): ______________________________
Výše srážek z platu (měsíčně v Kč) ______________________________
Datum, razítko a podpis zplnomocněného zástupce firmy: _____________________________________
V případě, že je žadatel soukromým podnikatelem, doloží uvedené údaje kopií živnostenského listu
(koncesní listiny) a kopií daňového přiznání k dani z příjmů za minulé zdaňovací období.
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B) Manžel (-ka), druh (družka) žadatele:
Firma: ________________________________ Sídlo pracoviště:__________________________________
Funkce ve firmě: ___________________________________________ Telefon: _____________________
Pracovní poměr:  hlavní

 vedlejší  na dobu určitou  na dobu neurčitou

Datum vzniku pracovního poměru: _____________________________
Průměrný čistý měsíční příjem (v Kč): ______________________________
Výše srážek z platu (měsíčně v Kč) ______________________________
Datum, razítko a podpis zplnomocněného zástupce firmy: _____________________________________
V případě, že je manžel (-ka), druh / družka soukromým podnikatelem, doloží uvedené údaje kopií
živnostenského listu (koncesní listiny) a kopií daňového přiznání k dani z příjmů za minulé zdaňovací
období.

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl (-a) pravdivě a že jsem se seznámil (-a) z interním metodickým
předpisem, dle kterého se přidělují byty v majetku obce Lázně Libverda.

V _________________ dne __________________

Podpis žadatele: ______________________________
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Interní metodický pokyn
o zásadách hospodaření s byty v majetku obce, na území obce Lázně Libverda

A. Hodnotící kritéria, ke kterým se zejména přihlíží při sestavování pořadí žadatelů
1. Žadatel má trvalé bydliště v obci Lázně Libverda a není současně nájemcem bytu ve vlastnictví
obce nebo vlastníkem, spoluvlastníkem obytného domu, rodinného domu či bytu
2. Žadatel má pracovní poměr v obci Lázně Libverda
3. Datum podání žádosti bez ohledu na to, zda-li žadatel má či nemá trvalé bydliště v obci Lázně
Libverda
4. Rodinné poměry žadatele – počet osob trvale žijících se žadatelem ve společné domácnosti –
manžel (-ka), druh / družka, děti
5. Dosavadní bytové poměry žadatele
6. Zdravotní stav žadatele
Bytová komise obecního zastupitelstva sestavuje průběžně pořadí žadatelů. Konečné rozhodnutí o přidělení
bytu provádí obecní zastupitelstvo na svých pracovních poradách.

B. Obecní zastupitelstvo může rozhodnout o přidělení bytu mimo pořadí v následujících
případech, kdy:
1. Žadatel je již nájemcem bytu a tento byt je pro něho (popř. členy jeho rodiny) nevyhovující z hlediska
zdravotního. Prokazující břemeno je na straně žadatele.
2. Žadatel je již nájemcem bytu a tento byt má stavebně – technické závady, které nelze odstranit dle
písemného vyjádření stavebního úřadu. Prokazující břemeno je na straně žadatele.
3. Žadatel je již nájemcem bytu, má však pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství a předloží
potvrzení sociálního odboru o současné situaci v rodině.
4. Žadatel předloží písemnou výpověď z bytu z důvodů uvedených v §711 odst. 1 písm. a) občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením §3 odst. 1 zákona č. 102/92Sb., ve
znění pozdějších předpisů obec zajišťuje bytovou náhradu podle místních podmínek.
5. Žadatel je aktivně zapojen do života obce svojí pracovní i mimopracovní činnosti (aktivitou) nebo je
v obecním zájmu, aby měl v obci Lázně Libverda trvalé bydliště.

C. Skutečnosti, které znemožní přidělení volného bytu žadateli:
1. Žadatel řádným a věrohodným způsobem nedoloží aktuální výši svých příjmů (manžela, manželky,
druha, družky), které budou zárukou bezproblémového hrazení nájemného a služeb poskytovaných
s bydlením.
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2. Uvolněný (přidělovaný) byt je svou celkovou podlahovou plochou pro žadatele nevhodný s ohledem
na aktuální počet osob, které by se stěhovali spolu s žadatelem.

D. Povinnosti žadatele:
1. Žadatel je povinen při podání žádosti řádně a pravdivě vyplnit tiskopis žádosti o přidělení bytu. Pokud
tak neučiní nebo uvede nepravdivé údaje, bude jeho žádost vyřazena.
2. Žadatel je povinen každoročně vždy k 31.12. aktualizovat údaje ve své žádosti o přidělení bytu, a to
bez vyzvání. K tomuto účelu na OÚ Lázně Libverda k dispozici zvláštní tiskopis. Pokud tak neučiní
nebo uvede nepravdivé údaje, žádost bude vyřazena.
3. Žadatel je mimo termín uvedený v bodu 2. povinen aktualizovat údaje ve své žádosti o přidělení bytu
kdykoliv, pokud ho o to obecní úřad požádá.
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