Formulář k podání žádosti o pronájem nebytových prostor
pro společnost CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.,
se sídlem Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov
1. Nemovitost čp.:

…………………………………………………………………………

ulice (sídliště):

…………………………………………………………………………

výměra nebytových prostor: …………………………………………………………………………
2. Navržený způsob užívání:

…………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………...

3. Požadovaná doba užívání:

neurčitá - určitá: ………………. (počet let)

(nehodící se škrtněte)
4. Žadatel:
- občan (jméno a příjmení): ………………………………………………………………….
- fyzická osoba (jméno, příjmení - obchodní název): ………………………………………..
- právnická osoba (název firmy, spol. + jednatel): …………………………………………..
Žadatel doloží zplnomocnění osoby, která je zmocněna uzavřít nájemní smlouvu.
5. Bližší informace žadatele:
- bydliště:

…………………………………………………………………………..

- sídlo firmy:

…………………………………………………………………………..

- rodné číslo:

………………………………………………………………………….

- IČO:

………………………………………………………………………….

- DIČ:

…………………………………………………………………………

- bankovní spojení:

………………………………………………………………………….

- číslo účtu:

…………………………………………………………………………

- telefonní kontakt:

…………………………………………………………………………

- email:

………………………………………………………………………………………
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6. Navržená maximální cena za rok za pronájem nebytových prostor, na kterou je žadatel ochoten
přistoupit. Žadatel bere na vědomí, že nájemné bude každoročně valorizováno.:
……………………………………………………………………………………………………
7. Žadatel prohlašuje, že nemá vůči Statutárnímu městu Chomutov a Městem řízených a zřízených
organizací, žádné nevyrovnané závazky, dále čestně prohlašuje, že má uhrazeny všechny zákonné daně,
řádně hradí odvody sociálního zabezpečení a dosud nebyl trestně stíhán v souvislosti s výkonem svého
povolání, což potvrzuje vlastnoručním podpisem na konci tohoto formuláře.V případě, že by žadatel
uvedl nepravdu, je si vědom toho, že bude vyloučen z příslušného veřejného výběrového řízení a jeho
žádost nebude vyřízena.
8. Přílohou tohoto formuláře je: a) kopie složenky o uhrazení poplatku za účast ve VVŘ
b) kopie živnostenského listu
c) kopie výpisu z obchodního rejstříku
d) zpracovaný podnikatelský záměr
e) zplnomocnění k uzavření nájemní smlouvy
f) jiné: ………………………………………………………………..
(zakroužkovat přiložené doklady).
Vzhledem k tomu, že na pronájem nemovitostí se nevztahují pravidla správního řádu, neplatí pro něj ani
termíny. S ohledem na to, že vyřizování této agendy je časově náročné a abychom odbourali zbytečnou
korespondenci, budete vyrozuměni, až po vyřízení Vaší žádosti nejpozději však do 90 dnů od podání žádosti.
Žadatel prohlašuje, že celý formulář vyplnil podle pravdy, všechny strany žádosti očísloval a bere na vědomí
lhůtu 90 dnů na vyjádření orgánů.

Podpis žadatele:

…………………………………..
čitelný tiskací podpis

………………………………………….
podpis žadatele + razítko

v Chomutově dne: …………………………………..
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