Příloha

—

oznámení o vyhlášení výběrového řízení

—

výzvy zájemcům o nájem bytů

Čestné prohlášení
zájemce o nájem bytu v domě Čp. 28, Jince

Já, níže podepsaný, jakožto zájemce o nájem bytu v domě čp. 28 v části obce Jince, kteiý je
součástí pozemku Č. parc. 415 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Jince tímto čestně prohlašuji ajako
správné a pravdivé potvrzuji následující skutečnosti:

-jsem osobou starší 18 let
nejsem omezen ve svéprávnosti
já a ani žádná z osob žijících se mnou v rodinné domácnosti nejsme vlastníkem či
spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení aje-li někdo spoluvlastníkem, pak mu tento podíl
nezabezpečuje užívání samostatného bytu v domě,jehožje spoluvlastníkem
-já a ani žádná z osob žijících se mnou v rodinné domácností nejsme členem bytového družstva
já a ani žádná zosob žijících se mnou v rodinné domácnosti nejsme a ani jsme nebyli
dlužníkem vůči Městysi Jince
-já a ani žádná zosob žijících se mnou v rodinné domácnosti nemáme žádné finanční závazky
ani daňové nedoplatky vůči finančním orgánům České republiky, není proti nikomu z nás
vedeno insolvenční řízení a ani se nikdo z nás nenachází v insolvenci a ani není vůči nikomu
z nás vedeno exekuční řízení a MÍ výkon rozhodnutí
ke svému trvalému pobytu pak prohlašuji:‘
a) já a rovněž i osoby žijící se mnou ve společné domácnosti jsme osobami hlášenými
k trvalému pobytu v Městysi Jince
b) nejpozději ke dni 3 1.8.2017 budeme já a rovněž i všechny osoby žijící se mnou ve
společné domácnosti přihlášeni k trvalému pobytu v Městysi Jince, kdy tuto skutečnost
dokládám přiloženým podáním příslušné žádosti (ohlášení) o zápis k trvalému pobytu v Městysi
unce
prohlašuji, že mám v současné době zajištěny příjmy v takové výši, že jsem zcela schopen
hradit sjednané nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem a v souvislosti s tím se zavazuji,
že bude-li se mnou uzavřena nájemní smlouva, pak nejpozději ke dni uzavření nájemní smlouvy
doložím Městysi unce (pronajímateli) potvrzení o příjmech,jež bude deklarovat mou schopnost
hradit sjednané nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem.
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Dále pak prohlašuji, že jsem si vědom toho, že ukážou-li se skutečnosti mnou prohlášené v tomto
čestném prohlášeni jako nepravdivé, pak Městys Jinceje oprávněn mou nabídku vyloučit z výběrového
řízení, zjistí-li se tyto skutečnosti do doby uzavření nájemní smlouvy, a pokud se zjistí následně, je
oprávněn k okamžitému odstoupení od již uzavřené nájemní smlouvy s mou osobou.
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