"
Cestné
prohlášení uchazeče k výběrovému řízení o nájem bytu
Byt č. 179 v domě č. p. 1172, který je součástí pozemku parc. č. 2401/2, k. ú. Kobylisy,
obec Praha, na adrese Taussigova 1, PSČ 182 00, Praha 8 (dále jen „Byt" a „výběrové
řízení")

1/ Identifikace uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
datum narození:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

2) Identifikace manžela/manželky uchazeče:
jméno a příjmení (příp. titul):
datum narození:
rodinný stav:
adresa trvalého bydliště:
· korespondenční adresa:
telefonický kontakt:
datová schránka:
e-mailový kontakt:

3/ Číslo účtu pro případ vrácení jistoty:
č. účtu:
název banky:

Jako uchazeč o Byt v rámci výběrového řízení prohlašuji, že:
-

jsem se seznámil se všemi podmínkami výběrového řízení o nejvhodnější nabídku uzavření
nájemní smlouvy o nájmu Bytu a přistupuji na ně;
nejsem nájemcem družstevního bytu ve spojení s členským podílem v bytovém družstvo,
které je vlastníkem daného bytu, ani vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené
k bydlení na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje a není v můj prospěch zřízeno
věcné břemeno bydlení či užívání v takové nemovitosti (Výjimku lze udělit v případě, že
uchazeč užívá byt v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy
MČ Praha 8, ke kterému ukončí nájem před podpisem nájemní smlouvy získaného
prostřednictvím výběrového řízení a zaváže se předat původně užívaný byt vyklizený
nejpozději do 30 dnů po převzetí Bytu.);

-

-

jsem v minulosti nenabyl užívací právo k jinému bytu formou výběrového řízení
vyhlášeného MČ Praha 8;
jsem složil jistotu ve výši 20.000 Kč v souladu s podmínkami výběrového řízení;
jsem si Byt prohlédl a seznámil se s jeho stavem;
zajistím provedení požadovaných stavebních úprav v Bytě dle „Technického pasportu"
a v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášení výběrového řízení a v příslušných
právních předpisech;
provedu nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy v Bytě
požadované úpravy na vlastní náklady v rozsahu stanoveném „Technickým pasportem";
souhlasím s účelem nájmu a s návrhem nájemní smlouvy;
nemám žádné nevypořádané závazky vůči MČ Praha 8 vztahující se k nájmu bytu či
nebytovému prostoru;
není proti mně vedeno exekuční řízení ani insolvenční řízení ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
nevedu žádný soudní spor s MČ Praha 8;
jsem schopen uhradit náklady na požadované úpravy a následně plnit povinnosti stanovené
nájemní smlouvou;
beru na vědomí, že výsledky výběrového řízení včetně mých údajů v rozsahu jméno
a příjmení, adresa a číslo bytu a nabídnutá částka nájemného mohou být zveřejněny,
zejména na úřední desce Úřadu městské části Praha 8;
ve své nabídce jsem uvedl pravdivé údaje.

V případě, že že uchazeč ženatý (uchazečka vdaná), musí toto čestné prohlášení podepsat
oba manželé.
Datum:

Podpis

.

Podpis

Podpis na tomto čestném prohlášení musí být úředně ověřen. Jedná se o nezastupitelné
právní jednání, ke kterému není možno zmocnit jinou osobu, a to ani na základě písemné plné
moci.

