K Žádosti o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Starý Lískovec doložit tyto přílohy:
Žádost o pronájem bytu se podává na podatelně úřadu na předtištěném formuláři a je nutné doložit
požadované doklady dle této přílohy - pokud se týkají uvedeného žadatele. Přílohy jsou požadovány v zájmu
každého žadatele o byt pro zavedení do elektronické evidence a bodového ohodnocení žádosti dle schválených
kritérií městské části Brno, Brno-Starý Lískovec.
Jedná se o tyto doklady:

1. Potvrzení veškerých příjmů žadatele a příslušníků jeho domácnosti za poslední 3 měsíce
(v případě žádosti o pronájem sociálního bytu příjem za posledních 12 měsíců):
- kopie platné pracovní smlouvy zaměstnance,
- OSVČ - ověřená kopii oprávnění k podnikání,
- OSVČ - kopie daňového přiznání za poslední zdaňovací období,
- potvrzení o poskytování aktuálních dávek z Kontaktního místa,
- rozhodnutí o přiznané výši důchodu (invalidní, starobní, vdovský apod.),
- reference zaměstnavatele (není povinnost doložit, pouze k subjektivnímu posouzení BK).
2.
-

Prokázání skutečného bydlení:
kopie platné nájemní smlouvu na nyní užívaný byt (nájemní smlouva žadatele),
kopie platné podnájemní smlouvy na nyní užívaný byt nebo potvrzení pronajímatele,
kopie smlouvy o ubytování na dobu určitou v sociálním domě, Charitě, ubytovně apod.,
písemná dohoda, pokud žadatel bydlí u rodičů, dětí nebo příbuzných,
doklad o skutečnosti, že nájemné na užívaném bytě je hrazeno (prohlášení pronajímatele),
prokázat trvalý (hlášený) pobyt ve městě Brně předložením platného dokladu totožnosti
na Odboru správy budov a bytů, Kurská 1, Brno,

3. Originál výpisu z „evidence práv pro osobu“ z katastru nemovitostí pro osobu žadatele
a jeho manželky (manžela), (vydá příslušný Katastrální úřad, platnost 12 měsíců).
4. Aktuální potvrzení o studiu na VŠ.
5. Výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů - výslovný souhlas žadatele, jeho manžela (manželky) a všech zletilých osob,
pro které je byt žádán a zákonných zástupců všech nezletilých osob (formulář ÚMČ)
-

důvody pro podání žádosti o byt vypsat v žádosti popř. jako přílohu doložit na samostatný list
papíru, uvést zejména původní bydliště a důvod opuštění,

-

u rozvedených manželů doložit kopii RS o rozvodu manželství s nabytím právní moci,

-

-

v případě společného nájmu bytu manželů po rozvodu, doložit dohodu o užívání bytu
po rozvodu popř. rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu manželů s nabytím právní
moci,
veškeré další doklady vhodné k posouzení bytové situace dle vlastního uvážení žadatele
pro subjektivní posouzení.

Dle pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna žadatel o pronájem
obecního bytu pravdivě vyplní všechny údaje v žádosti. Změnu údajů písemně oznámí
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nedostatečně
vyplněná žádost o pronájem bytu nemůže být zařazena do evidence žádostí.

