Statutární město Ostrava
magistrát

Prohlášení

Čestné prohlášení
k žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu

Čestně prohlašuji, že:
-

nemám vůči statutárnímu městu Ostrava, městským obvodům, obchodním společnostem ve vlastnictví
statutárního města Ostravy a státním institucím žádné závazky, a to nepřetržitě po dobu dvanácti
měsíců před podáním přihlášky do výběrového řízení,

-

nejsem pobíratelem dávek hmotné nouze, a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházejících
výběrovému řízení *),

-

nejsem osobou, která je vlastníkem nemovité věci určené k bydlení. Pokud vlastním nemovitou věc
určenou k bydlení nacházející se v katastru statutárního města Ostravy, nejpozději do osmi měsíců
od podpisu nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava písemně doložím správci domu výpis
z katastru nemovitostí, ze kterého bude patrno, že nejsem vlastníkem nemovité věci určené k bydlení,
jejímž vlastníkem jsem byl v době, kdy bylo o mé nabídce na pronájem bytu rozhodnuto
jako o nejvýhodnější a byla uzavřena nájemní smlouva,

-

nejsem osobou, které v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti byl vypovězen
nájem bytu na základě důvodů uvedených v § 2288 odst. (1) písm. a), b) a d) a § 2291 odst. (1) zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

-

nejsem osobou, které v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti skončil nájemní
vztah k bytu uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení
mých povinností jako nájemce,

-

nejsem osobou, která v době podání žádosti a po dobu tří let před podáním žádosti přenechala bytovou
jednotku nebo byt v domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy (týká se i domu svěřeného
městskému obvodu do podnájmu bez souhlasu Statutárního města Ostravy nebo statutárního města
Ostravy, městského obvodu,

-

jsem schopen platit pravidelně a včas v plné výši nájemné a plnění spojená s užíváním bytu,

-

v době podání žádosti nejsem v úpadku ve formě platební neschopnosti ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
podle kterého je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů (nejméně dva), peněžité závazky po dobu
delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, tj. zejména zastavil platby podstatné části
svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není
možné vůči němu dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem
rozhodnutí nebo exekucí,

-

veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a dávám tímto souhlas k jejich možnému prověření a jsem
si vědom(a) skutečnosti, že nepravdivost uváděných údajů může mít za následek vyřazení mé žádosti
z výběrového řízení,

1/2

OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava

Prohlášení

magistrát

-

jsem si vědom, že nezbytným předpokladem pro výběr nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření
nájemní smlouvy k bytu je projednání došlých žádostí k výběrovému řízení na pronájem bytů Radou
města Ostravy, přičemž tímto projednáváním dochází ke zpracování mnou uvedených osobních údajů
v žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně fyzických osob) a
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Správcem mých takto zpracovaných osobních
údajů je statutární město Ostrava.

Místo:

__________________________________________

Datum:

__________________________________________

Podpis žadatele:

*)

__________________________

netýká se občanů, kteří pobírají dávky soc. péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky
státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění
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