
Ž á d o s t   o   f i n a n č n í   p o m o c 

formou slevy na nájemném u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví MČ Praha 1

Žadatel (nájemce obecního bytu)

St. přísl.:

Od roku:

Důvod žádosti o poskytnutí slevy na nájemném

(popis současné situace žadatele a ostatních spolubydlících  osob) 

* uveďte čistý nájem bez poplatků spojených s užíváním bytu

Druh a výše měsíčních příjmů žadatele  

Počet obytných místností:Celková plocha bytu v m
2
:

Současná výše čistého nájmu*:

Datum uzavření nájemní smlouvy:

Výše ostatních nákladů na bydlení - energie (elektřina, plyn) - měsíční průměr:

Výše nájmu za 1 m
2
:

Příjmy z výdělečné činnosti: 

Důchodové dávky:

Příspěvek na bydlení:

Ostatní příjmy:

Ostatní sociální dávky:

Výše poplatků spojených s užíváním bytu:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rodinný stav:

Telefon:

Údaje o bytu:

Jméno a příjmení:  

Adresa: Praha 1,                                                 čp.:                   č.o.:

RČ:

.



Manžel(ka), žijící ve společné domácnosti s žadatelem (nájemcem)

Příjmy a dávky:

Ostatní členové domácnosti a osoby trvale hlášené v bytě

Důchodové dávky:

Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení: RČ:

Ostatní sociální dávky:

Ostatní příjmy:

Jméno a příjmení: RČ:

RČ:

Druh a výše měsíčních příjmů

Příjmy z výdělečné činnosti: 

RČ:

RČ:

Druh a výše měsíčních příjmů

Příjmy z výdělečné činnosti: 

Důchodové dávky:

Ostatní sociální dávky:

Nezletilé děti žijící ve společné domácnosti s žadatelem (nájemcem)

Jméno a příjmení:  

RČ:

Druh a výše měsíčních příjmů

Ostatní příjmy:

Jméno a příjmení:

Příjmy z výdělečné činnosti: 

Důchodové dávky:

Ostatní sociální dávky

Ostatní příjmy:

Jméno a příjmení:  



Další skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti:

ANO/NE*

ANO/NE

Podaná žádost o sociální byt (všechny osoby včetně příbuzných) ANO/NE*

Podaná žádost o byt v domě s pečovatelskou službou (všechny osoby včetně příbuzných) ANO/NE*

Podaná žádost o menší byt ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

*nehodící se škrtněte, pokud označíte "ANO", popište:

Čestné prohlášení žadatele a ostatních členů domácnosti

Tímto prohlašuji:

Datum: ………………………….

Podpis žadatele: ………………………………………….

Podpisy zletilých příslušníků domácnosti:           …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

 - že není proti mně vedeno exekuční a konkurzní řízení,

Dřívější účast v privatizaci bytového fondu (všechny osoby včetně příbuzných)

 - že jsem uvedl(a) pravdivé údaje a v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, 

oznámím je bez zbytečného odkladu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1

 - že jsem nekoupil(a) od MČ Praha 1, popř. od ostatních MČ byt v rámci privatizace,

Nájemní byt je určen k privatizaci

 - že jsem si vědom(a), že realizací finanční pomoci formou slevy na nájemném mi nebude byt 

nabídnut k privatizaci,

Finanční závazky vůči MČ Praha 1 (všechny osoby včetně příbuzných)

Dlužné nájemné, poplatky spojené s nájmem bytu, energie

 - že nemám žádný majetek, jehož prodejem nebo jiným využitím bych mohl(a) svou současnou 

finanční situaci, spojenou s výší nájemného, řešit,

 - že souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a s tím, aby tyto osobní údaje a skutečnosti o 

finanční a majetkové situaci, sociálních poměrech a informace o mé rodině byly zjišťovány a 

poskytnuty pro potřeby projednávání mé žádosti v komisi sociální, v Radě MČ Praha 1 a 

v Zastupitelstvu MČ Praha 1 a shromažďovány, zpracovávány a archivovány MČ Praha 1.



Přílohy k žádosti:

1

2

3

4

5

6

7

Stanovisko KSOC:

platný evidenční list

rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení

na požádání další doklady nutné pro posouzení žádosti

kopie platné nájemní smlouvy

doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc

doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc

doklady o veškerých příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, 

příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v 

nezaměstnanosti), které nejsou starší než 3 měsíce 


