Obec Město Libavá
Berounská 41, 783 07 Město Libavá

Žádost o splátkový kalendář
Nájemce:
Jméno, příjmení:

………………………………………………………………………….

Datum narození:

…………………………………………

Trvalý pobyt dle OP: …………………………………………………………………………
Telefon:………………………..

E-mail: ……………………………………………

Žádám tímto o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku ve výši ………………Kč
Vztahující se k bytu na adrese: ………………………………………………………………

Dlužná částka vznikla:
1. neplacením nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
2. v souvislosti s vyúčtováním služeb za rok …………………………….
(zakroužkujte jednu nebo obě možnosti)

Zdůvodnění žádosti ( důvod vzniku dluhu): ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Výše uvedenou dlužnou částku navrhuji hradit pravidelnými měsíčními splátkami
ve výši ………………….. Kč, a to počínaje …………………… (uveďte měsíc a rok).
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Obec Město Libavá
Berounská 41, 783 07 Město Libavá

Nájemce prohlašuje, že si je vědom toho:
1.
2.
3.

4.

že podmínkou uzavření splátkového kalendáře je řádné plnění povinností nájemce především včasnou úhradou
nájmu a úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu, tedy že třeba hradit běžný nájem a k tomu splátky dle
splátkového kalendáře;
že neuhrazení včasné splátky nebo nájmu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu se považuje za poru šení podmínek splátkového kalendáře a pronajímatel je oprávněn požadovat jednorázovou úhradu nesplacené
části dluhu.
že s nájemcem, u kterého v průběhu stávající doby nájmu vznikl dluh na nájemném a úhradě za služby spojené
s užíváním bytu, který se uživatel zaváže uhradit v pravidelných splátkách, bude nájemní smlouva uzavřena na
dobu určitou – na 3 měsíce; tentýž postup bude uplatněn pro uživatele, kteří opakovaně porušili platební mo rálku;
že s nájemcem, u kterého v průběhu stávající doby nájmu vznikl dluh na nájemném a úhradě za služby spojené
s užíváním bytu, který nájemce nehradí ani ve splátkách na základě písemné dohody ani jednorázově, nebo
pokud dochází k ničení majetku, včetně společných prostor a nedodržování domovního řádu či k porušování jiných povinností nájemce souvisejících s jeho nájemním vztahem k bytu, bude věc řešena návrhem na soudní vy klizení bytu po uplynutí doby nájmu;

Nájemce dále prohlašuje, že všechny uvedené údaje v tomto tiskopise jsou úplné a pravdivé a je si
vědom právních následků při uvedení nepravdivých údajů. Nájemce dále prohlašuje, že souhlasí,
aby veškerá data uvedená v tomto tiskopise byla použita při jejich zpracování. Data uvedená v
tomto tiskopise jsou zpracovávána bytovou komisí obce Město Libavá. S údaji bude nakládáno v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v
platném znění.

V………………. dne:……………….

...............................................
Podpis nájemce
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