Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města

Závazná žádost o pronájem prostor sloužících (nesloužících)
k podnikání
Pronájem prostor bude sloužit k:

podnikatelské činnosti

nepodnikatelské činnosti

1. Označení žadatele
a) Fyzická osoba
Jméno a příjmení:

Titul:

Trvalé bydliště:
(včetně PSČ)

Adresa pro doručování (v případě, že se liší od místa trvalého bydliště):

Žádost vyřizuje:

e-mail:

Telefonní kontakt:

b) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba
(údaje vyplňte dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu)

Obchodní jméno:

Právní forma:
Jméno a příjmení:

Titul:

IČ:

DIČ:

Sídlo společnosti:
(včetně PSČ)

Adresa pro doručování (v případě, že se liší od sídla společnosti):

Žádost vyřizuje:
Telefonní kontakt:

e-mail:
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2. Předmět žádosti (specifikace pronájmu prostor)
Číslo popisné:

Ulice:
Podlaží:

Výměra prostor:

Ostatní údaje:
Předmět podnikatelské činnosti:

Doba nájmu1 :

Doplnění předmětu žádosti:

3. Cenová nabídka (Kč/m2 /rok) bez DPH:
Pronajímatel je oprávněn v každém kalendářním roce upravit výši sjednaného nájemného v závislosti na
oficiálním statistickém vývoji cenové inflace.

4. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude úhrada kauce ve výši tříměsíčního nájmu.
Zákonnost zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete
na adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Datum:

.............................................................
razítko, podpis

Přílohy: Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
Kopie osvědčení o registraci k DPH (jste-li plátce)

1 neukládá-li zákon jinak, je většina nájemních smluv uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, dle

platného občanského zákoníku
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