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|{ájemní smlouva

uravíenádle §§ ó85, 686 a 686 a) občanského zakoníku v platném znéní a na základě Čl. VI, odst.

1, Vnitřního předpisu č. z8n5,výdaného Radou města Přerova o hospodafuní s obecními byty' ve

znění vnitřního předpisu č. 10/06,

statutárním městem Přerov, zastoupeným,Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3,

Přerov, za§toupenou ředitelem Antonínem Čechakem

(dále j en pronaj ímatel)

ínlezj

a

Jméno a příjmení:
(dále jen nájemce)

čt. t.

Předmětemnáimujebytč.9,dledřÍveplatnýchpředpisůkategorie!I:(:.sníženoukvalitou)
o 2. pokojícb a r.,i"r,v"i. pří.lušuorwi* 

-vz. 
patit domu č,p, 1605 vpřerově" Husova

č.or. 15, vč. sklepu č. 9

Potřebné přesné údaje pro výpoěet nájemného jsou uvedeny v evideněním listě, kteď tvoří

přílohu č. 1 této .rniŇy. stav bytu,.";Jň'"yr""ení a přísluŠenství jsou dále podrobně uvedeny v

,i;i"ioror, o převzetí býtu', který woří přílohu č. 2 této smlouvy.

pronajímatel se dohodl s nájemcem ve_ $nyslu ust §.686 a) obČanského ákoníku o sloŽení kauce

ze stany nájemce ,.-wsi"rč t0.332;:-i tím, že kauce le splatná nejpozději při podpisu této

nájemní smlouvy

pronajímatel se zavazuje kauci u.r9zi] na svém zvláštním bankovním ÚČtu a PouŽÍt §rto finanění

prosťedky pouze r_ urr*áoe pohledavek nu naj.*nem, službách spojených s užívaním bytu a jiných

pohledávek vůri ná|eŇ rilouvis1_gsti s najmem, přiznaných vyťonatelným rozhodnutím soudu,

ivi"n",.r"ym roztrodeím nálezem či nájemcem písemně uznaných.

Vlastní kauce a práva a povinnosti z této smlouvy, týkající ,se kauce,. přechazejí na osobu, na

kterou přejde najem t pr.á*ětnérnu bytu dle příst, ust, obč, zák, v platném zrrění,

v případě oprávněného ěerpaní kauce ze sfiany pronajímatele je nájemce povinen do jednoho

*jriÓ. od čórpání kauce tytó prosťedky doplnit

Nedodržení této lhůty bude považováno za hrubé porušení Povinností ná]emc-e dle ust' § 711' odst'

2 písm. b) oběanského zákoníku , rrroÁostí pronajímatete dát nájemci výpověď z nájmu bytu,

pronajímatel je povinen po skončení.nájmu vrátit nájemci Či jeho Právnímu nástuPci kauci' Pokud

nebyla ěerpana, ao i *tri.e od dne, ruý uyt byt vytiizen a předán pronajímateli,

čt. tt.

pronajímatel přenechává byt uvedený v čl. I. této smlouvy do uŽÍvání na dobu urČitou' s Úěinností

oa t6.g.ZOt1 do 15.9,2012,



čt. ttt.

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli, zastoupenému Domovní správou města Přerova,

měsíčně:
_ smluvní nájemné z bytu v dohodnuté výši dle evideněního listu
_ úhrady 

"u 
ilnení portytouuná s užíváním bytu (zálohově), §tanovené v evidenČním listu, který

je přílohou této smlouvy.

Tyto álohy na úhrady jsou určené:

- čištění, prohlídky arevíze spalinových cest

_ ťlklid společných prostor v domě, osvětleni společných prostor v domě, přibližovlfutí

popelnicových nádob

_ zadodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné astočné) dle vYhl. 42Sl200l Sb. ve znění

pozdějších předpisů a platných cenových výměru MF CR

_ poplatek zaužívárudomovní prádelny dle vyhl. č..580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č,

\zbt§go Sb. o cenách, ve znéní pozdějších předpisů _ pokud bude užívána,

Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude možné změnit b,uď dle P,.Ťíloťředpisu, 
kteqi bude

výpočet nájemného a j"ho výši upravovat, nebo o míru inflace, vYhlaŠené Českým statistickým

uřadem, a to k datu vyhlášení,

pronajímatel může jednostranně změnit výši nájemného,pokud tak stanoví zvláŠtní Právní PředPis.

Výši měsíčni"t rliii Á phěn! post<ytouana; uzl,aiii" bytu (tzv. služby) může pronajímatel

změnit, je_li pro to a,iuod vyplývajíci ze změny dané zvláštním předpisem nebo z rozhodnutí

cenových orgánů popř. z dalšicir owoa,i. Změnu úhrady oznáminájemci pronajímatel písemně,

Nájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užívráním bytu se platí měsíěně, a to nejpozději do

posledního dne běxrého mesíce, polud platný právní předpis nestanoví jinak. NezaPlatÍ-li nájemce

nájemné n.to *,ruáY za plnění'port l,iouú's uzíviním bytu do 5dnů po jejich splatnosti, je

pouin"o zaplatitpronaj ímateli poplatek z prodlení,

čt. ry.

Nájemce se zavazuje, že bude užívat uvedený byt výhradně k bydlení, K jinému účelu lze byt, ěi

jeťo část, užívatpouze se souhlasem pronajímatele,

Dále se nájemce zavazaje:

_ ve smyslu § 665, odst. l občanského zákoníku v platném znění umožnit přístup pracovníkům

pronajímatele ke kontrole, zda byt, jeho^vybavení, součásti a přísluŠenství jsou uŽÍvánY

řádným způsobem a umoárit piuóŇnini, pověřeným pronajímatelem odečty měřících

lŘízení, umístěných v byě

_ provádět domovní úklid ve společných prostorachdle dohody s ostatními nájemci Podle místně

příslušných podmínek, tykajici ,., utoiau společných prostor dornu jako jsou chodby,

schodiště, sttepnl prosiu.Í upoa., uklid chodníiu před domem vč. odklizení sněhu, V PříPadě

neplnění ia.nto podmínekzajistí pronajímatel úklid na náklady nájemce,

čt. v.

Nájemce může pronajaqý byt jeho 
.část 

přenechat jinému do podnájmu na dobu wčenou ve

smlouvě o podnájmu n.u'o u"" ěasového ureení jen s tisemným souhlasem pronajímatele.
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čt. vI.

l. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli :

_ každou změnu v poětu osob, které spoleěně s nájemcem užívají byt vČ. jejich osobních ÚdajŮ

fiméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost) do 15-ti dnŮ od poslední skuteČnosti

- poťebu oprav, které má provádět pronajimatel,

2. pronajímatel a nájemce se dohodli, že kromě nakladů na drobné opravy a nákladŮ sPojených s

běžnou údržbou Ši ,,á.1.*". zajišťuje a hradí veškeré opravy a výmě1l w_chních Částí Podlah

včetrrě podlahovýcn ťrytin u uist.ie opravy i výměny dále uvedených z-ařizovacích PředmětŮ

1predmŮtu vniúího vybavení) v byt8, a to včetně nákladů spojených s jejich dovozem,

instalací, případných iotřebných rěvizí, připojení apod. Jedná se zejména o následující

pi.á*Úty á j.ji.r, veškóré opravy: topidla u8etre kotlů ÚT a ET, sporáky, pečící troubY, vařiČe,

iluchynsle iioky, vestavěné ,kiínc včetně spížních, ohřívače vody věetně kombinovaných,

klozetové misy včetně splachovačů, bidety, vany, sprchovaci boxy, vodovodní baterie včetně

výtokových vlntilů, umývadla, samostatné dřezy, vodoměry na studenou vodu, digestoře

(ÓdsuuuÚ" par), poštovní schrárrky, vnitřní dveře, svítidla, infrazáilče,

Nájemce byl upozoměn, že do běžné údržby patfi i seřizování a ÚdrŽba kovaní oken a

bal"konovýcl, auári včetně pro mazávénipohyblivýcň easti koválri, a to již i v záruěních lhŮtách,

pronajímatel bude zajišťovat výměny vodoměrů na TUV, termostatických ventilŮ na radiátorech

út a individuálních rozdělovačů topných nakladů 1merieů tepla) na radiátorech ÚT s tim, Že

ná{<lady na tyto rahzovaci předměý budou rozúčtovávany nájemci formou měsíČních Úhrad ve

spojitosti s nájemným.

Cl. VII.

Zániknájmu bytu

_ Nájem bytu zanikne dle § 710, odst. 1 Občanského zákoníku v platném znění PÍsemnou

doúodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebo písemnou výpovědí.

_ V pfipa dé,ženajem bynr byl sjednan na dobu určitou, skončí uplynutim této dobY.

_ V pisernné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skoněit, a to nejméně 3 měsíce

tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce,

_ pronajímatel může nájem bytu vypovědět jen dle ustanovení § 71l, odst. 2 PÍsm. a) b) c) d) e)

obč. ákoníku v platném zněni, s přivolením soudu dle ustanovení § 711 a, odst. l písm, a) b)

c) d).

po zaniku nájmu bytu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vŠÍm

vybavením i zašizenim u" stuuu, v jakém jej převzal s přihiédnutím k normálnímu oPotřebení Při

iádnem užívaní a ťrdržbě. o odevzdaní bytu pronajímateli se pofidí zápis v protokolu o Převzetí

bytu.

čt. vltl.
závěreélá ustanovení

1. Vzrrikne-li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto Škodu pronajímatel. Vznikne-

li pronajímuóti stoau způŠobená nájemcem nebo těmi, kteří s ním bydlÍ, h,radí tuto Škodu

nájemce.



2.

J.

1 Nájemce nesrní v bYtě Provádět stavební iq.l"y, či jiné podstatné změny bez písemnél
souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní náklady.

Pokud tato smlouva. nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatevlrPlývajících z fj.e.lrliho poměru ustanovení Občanského ákoníiu v platném zněr
PředPiŇ jej Provádějících a doplňujících a ptatrrého Domovního řádu, které se nájem,
zavan$e dodržovat.

Nájemní smlouva se vyhotowje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží kažr
strana.

Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu.

smlouva nabývá platnosti posledním podpisem smluvní strany.
Nájemce (sPol. náje39i) je (sou) povinen (povinni) oznámit pronajimateli do l5dnů změnu
PoČtu osob bYdlících (Přihlášených) v bytě tak aby álohy za služby spojené s užívtiním by
mohlY být ÚČtovránY od nrástedujícího měsíce od vzniku rózhodnýctr stuieeno§tí pro účtovár
PoruŠení této Povinnosti s prodlením nad l měsíc bude posuzováno ;ako trru6 poruše
povinností vypl/vajících znájmu bytu dle § 7l1, odst. 2, písm. b) občanského ziákonil
v platném mění.

V PříPadě, Že nájemce a osoby v bytě bydlící budou dodržovat Domovní řád, plnit veške,
Povinnosti, které jim vYPlývají z nájmu bytu a z nájemní smlouvy a nebudou porušovat dob
mravY v domě a nájemce bude respektovx zvýšení nájemného dle v té době platneho právníl
PředPisu nebo na Úroveň obvyklého nájemného, pokud takový předpis nebude , zaiazuje,
Pronajímatel uzavřít s nájemcem novou nájemní smlouvu i ié*už bytu na dobu tří l
s možností prodlouženi na dobu ří let a poté na dobu newčitou .

Nájemce PodPisem 9mlouvy výslovně prohlašuje a činí nesporným, že pronajímateli dal r
smYslu ust. § l3c, odst (l), písm, c) zék. 11312Ó00 Sb, o eviáencí ouyuut.l v platném znění
v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů u i*ene některých zÁkor
v Platném zněni, souhlas s vYuŽÍváním svého rodného čísla pro ,ie.ty pořeb pronajímatele.

4.

5.

6.

7.

9,

V Přerově dne 05.09.20t1

Pronajímatel:

$CIíýlůVr.li §pHÁvA
Nájemce:

30 q§512. Pierová

Přerov " Blahos

Antonín Čechák
ředitel organizace

Přílohy: č. l - evidenční list
č,2 - protokol o převzetí bytu

l/

foi


