
 

 

Formulář pro zájemce o nájem bytu/prostoru sloužícího k 
podnikání/parkovacího stání  

 

Zájemce a osoby, které budou se zájemcem  bydlet ve společné domácnosti, dále uvedení druhu a  
počtu domácích  zvířat (u zájemce a ostatních osob jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail, 
telefonní spojení) 1): 

  

 

  

Zájemce (u fyzické osoby: jméno, příjmení,  rodné číslo, adresa, místo podnikání, IČ,  
e-mail, telefonní spojení, u právnické osoby: název firmy, sídlo, výpis z obchodního rejstříku či jiný 

doklad o právní subjektivitě zájemce, e-mail, telefonní spojení) 2):    

 
 
 
 
Uvedení    současného  zaměstnavatele  zájemce, případně uvést od koho zájemce pobírá 

pravidelný příjem   (jméno/název   firmy,   IČ, kontakt) 1): 

 

 

 

Volný   byt a jeho umístění (jeho bližší určení dle inzerátu) 1): 

 

 

Volný prostor sloužící k podnikání/Volné parkovací stání (jeho bližší určení dle inzerátu)   2): 

 

 

Důvody zájemce o uzavření nájemní smlouvy a účel nájmu 1)  / Účel nájmu 2): 

 

 



 

K žádosti nutno přiložit:   

1. Nabídku výše měsíčního nájmu (plátci DPH uvedenou výši nájmu bez DPH) 
      - číslo účtu zájemce 
      vše  uveďte, prosím, zvlášť v zalepené  obálce.  
2. Kopie listiny prokazující  oprávnění  k provozování účelu nájmu 2) 
3.   Písemné čestné prohlášení zájemce, že: 

 není dlužníkem statutárního města Pardubice, Rozvojového fondu Pardubice a.s.  ani 
dalších subjektů, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Pardubice   

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném na  
veřejném zdravotním pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení 

 nemá žádné závazky po splatnosti u dodavatelů energií (např. ČEZ, EON, VaK Pardubice 
atd.) 

 se seznámil s technickým stavem bytu/parkovacího stání/prostoru sloužícího k podnikání, 
s možnostmi účelu  jeho  užívání, s jeho dopravní obslužností a s obsahem nájemní smlouvy  

 

Zájemce podpisem formuláře souhlasí s tím, že na výzvu RFP a.s.  písemně doloží  údaje 

v čestném prohlášení. 

                                                                

 

V Pardubicích dne                                                           

 

 

----------------------------------- 

Podpis zájemce 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 
1) pouze pokud žádáte o nájem bytu 
2) pouze pokud žádáte o nájem prostoru sloužícího k podnikání a parkovacího stání 

 

 


