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Náiemní smlouva

uzavřená dle §§ 685, 686 a 686 a) Občanského zakoníku v platném znění anazál<ladě čl. VI, odst.

1, Vnitřního pi.dpisu é.28105,vydaného Radou města Přerova o hospodaření s obecními byty, ve

znění vniťrúho předpisu č. 10/06,

mezl

stafutarním městem přerov, zastoupeným_Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3,

Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem Cechíkem
(dale j en pronaj ímatel)

Jméno a příjmení:
(dáte jen nájemce)

čt. t.

předmětem nájmu je byt č.37, dle dříve platných předpisŮ kategorie I. (standard) o 1. Pokoji

" 
p.*v"r , při.toš'.orint* v 3.patře OÓmu !.p. }SSl v Přerově, Jižní čtvď II. Č.or.13, vČ,

sklepu č.37

pofiebné přesné údaje pro v;ýpočet nájemného jsou uvedeny v evidenČním listě, který woří

;říiŇú i teto ,*tŇý. Stav 6ynl, rozsah vybavení a příslušenství jsou dále Podrobně uvedenY v

,,Protokolu o převzetí bytu", který tvoří přílohu č.2této smlouvy.

pronajímatel se dohodl s nájemcem ve smyslu *t § 686 a) oběanského zákoníku o sloŽení kauce

ze sn'uny nájemce ve výši Kč 8,187,- Š tím, že kauce je splatrá nejpozději Při PodPisu této

nájemní smlouvy.

pronajímatel se zavan$e kauci uložit na svém bankovním účtu a pouŽÍt tYto finanČní ProstředkY

po*. k úhradě pohledávek na nájemném, stužbách spojených s uŽÍvárrím bYtu a jiných

porri.aa".t wči najemci v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným roáodnutím soudu, Či

nájemcem písemně uznaných.

vlastní kauce a práva a povinností ztéto smlouvy, týkající se kauce, přechazejí na osobu, na

kterou přejde nájem k předmětnému bytu dle přísl. ust. obč. zék, v platném znění,

v případě oprávněného čerpaní kauce ze strany pronajímatele je nájemce povinen do jednoho

m8siÓ" od ěerpaní kauce §rto prostředky doplnit

Nedodržení této lhůty bude považov árrro zahíubé porušení povinností nájem!9 dle ust. § 71 1, odst.

, o* b) občanského zákoníku s možností pronajímatele dát nájemci výpověď z nájmu bYtu.

Pronajímatel je povinen po skončení nájmu vrátit kauci nájemci či tomu, kterému svědčí

roáodnutí soudu 
""to 

jioeno veřejného Úuau se stejnými účitůy, pokud nebyla ěerpana, do l

*ěrl.. ode dne, kity byl by vyklizen a předárr pronajímateli,

čt. tl.

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

od 19.1 .20t2do 18.1 .2015,



čt. tIl.

Nájemce se z.avaanje platit pronajímateli, zastoupenému Domovní správou města Přerova,

měsíčně:
_ smluvní nájemné z bytu v dohodnuté výši dle evidenčního listu
_ útrrady ,up1néníposkytovaná s užívaním bytu (zíůohově), stanovené v evidenČním listu, který

je přílohou této smlouvy.

Tyto zálohy na úhrady jsou určené:

- čištění, prohlídky arevizespalinových cest

_ 7.dodávku tepla a teplé vody dle plafirých cenoqých výměru MF čR, vyhl. č. 37212001 Sb, a

é.lsz2aCl Sb. v platném znění

_ úklid spoleěných prostol _y,{omě, osvětlení společných prostor v domě, přibližování

popelnicovýcrr naaoú 3l&ffi§§ffiffi §il§rux§a
_ 7adodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné astočné) dle vYhl. 4281200l Sb, ve znění

porae.;Si.t predpistr a platných cenových výměru MF ČR

_ poplatekzatňívénídomovní prádelny dle vyhl. č..580/1990 Sb., kterou se provádí ákon ě,

sienggo Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů - pokud bude užívána,

Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude možré změnit buď dohodou nebo dle Právního

předpisu, který bude ."ypo8et nájemného a jeho výši upravovat, nebo o míru inflace, vyhlášené

Č.rÉý* statisiickým úřadem, a to k datu vyhlášení,

pronajímatel může jednostranně zrrrěnit výši nájemného,pokud tak stanoví zvláŠtrť Pravní PředPis,

Výši měsíčnictr xiotr_za plněni poskytóvaná-s uživaním bytu (tzv. služby) může pronajímate1

aněnit, jeJi pro to J.i"od vyptývajíci ze mĚny dané zvláštním předpisem nebo z roáodnutí

..""wri orgirrů popr. z dalšó árivom Změnu úhrady oz.náminájemci pronajímatel písemně,

Nájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí měsíČně, a to nejPozději do

pošledrrito dne běžnéhó mesícó, pokua platrrý pr,á,vnj př9dpis nestanov-Í jinak. NezaPlatili nájemce

nájemné neuo ,itraáý za plnéni'9ortviou*i'sužívtíním bytu do 5dnů po jejich splatnosti, je

pouin.n zap|atitpronajímateli poplatek z prodlení,

čt. tv.

Nájemce se zavaalje, že bude_užívat uvedený byt vYtrradně k bYdlenÍ. K jinému ÚČelu lze bYt' Či

jeno east, uživatpouze se souhlasem pronajímatele,

Dále se nájemce zavazlsje:

_ ve smyslu § 665, odst. l občanského zákoníku v platném zrrňní umofuiit přístuP PracovníkŮm

pronajímatele kó kontrole, zda byt, jeho ,.ybaue3i, souěásti a příslušenství jsou užívany

řádným způsobem a umožnit p*."""ríkůd pověřeným pronajímatelem odečty měřících

zafizení, umístěných v bytě

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

příslušných poJmínek, t,ytalici ,á, ur.riau společných piostor domu jako jsou chodby,

schodiště, sklepní prostory apod., tnia.noa"itu preá domem vč. odklizení sněhu. v pfipadě

n.prneni te"nó óá-ineť zajisti pronajímate1 úklid na naklady náj emce,



čt. v.
Nájemce mŮŽe pronajatý byt jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve
smlouvě o podnájmu nebo bez Časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele.

čt. vl.
1. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli :

- každou zrněnu v počtu osob, které společně s nájemcem užívají byt vč. jejich osobních údajů
(méno, příjmení, datum narození, stábí příslušnost) do l5-ti dnů od poslední skutečnosti

- poťebu oprav, kíeré má provádět pronajímatel.

2. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že kromě nakladů na drobné opravy a nakladů spojených s
běfuou údržbou si nájemce zajišťuje a hradí veškeré opravy a výměny vrchních čtístí podlah
včetně podlahových krytin a veškeré opravy i výměny dále uvedených zaíizovacích předmětů
(předmětu vnitřního vybavení) v bytě, a to včetně nakladů spojených s jejich dovozem,
instalací, případných potřebných revizi, připojení apod. Jedná se zejména o následující
předměty a jejich veškeré opravy: topidla včetrrě kotlů ÚT a ET, sporáky, pečící trouby, uuřič.,
kuchyňské linky, vestavěné sKíně včetně spížních, ohřívače vody včetně kombinovaných,
klozetové mísy včefirě splachovačů, bidety, vany, sprchovací boxy, vodovodní baterie včetně
výtokov/ch ventilŮ, umývadla, samostatné dřezy, vodoměry na studenou vodu, digestoře
(odsavače par), poštovní schránky, rmitřní dveře, svítidla, infrazářiče.

Nájemce byl upozorněn, že do běžné údržby patří i seřizování a údržba kováni oken a
balkonových dveří včetrrě promazÁvéní pohyblivých častí kováni, ato jiži v záručních lhůtách.

Pronajímatel bude zajišťovat výměny vodoměru na T[rV, brmostatických ventilů na radiátorech
UT a individuálních rozdělovačů topných nákladů (měřičů tepla) na radiátorech Úr s tím, že
náklady na fio zařizovacl předměty budou rozúčtovávárry nájemci formou měsíčních úluad ve
spojitosti s nájemným.

čt. vtt.
Zániknájmu bytu

- Nájem bytrr zanikne dle § 710, odst. 1 Občanského zákoníku v platném anění písemnou
dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebo písemnou výpovědí.

- V případě, že nájem bytu byl sjedná,n na dobu určitou, skoněí uplynutím této doby.

- V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce
tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce.

Po zaniku nájmu bytu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vším
vybavením a zařízenim ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při
řádném užívaní a údržbě. O odevzdárrí bytu pronajímateli se pořídí zápis v protokolu o převzetí
bytu.



\

čt. vttt.

závérečná ustanovení

l, Vznikne-li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel. Vzrrikne-

li pronajímatóli škoda způsobená nájemcem nebo těmi, ktefi s ním bydlí, hradi tuto Škodu

nájemce.

2. Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy, či jiné podstatné změny bez PÍsemného

souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní naklady,

3. pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i Pronajímatele

vyplývajících z nájemního póměru-ustanovení Občanského zakoníku v Platném zněnÍ,

prJapirú jej provááějících a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce

zavaanje dodržovat.

4. Nájemní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z niclrů po jednom obdrŽÍ kaŽÁá

strana.

5. Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu,

6, Smlouva nabývá platnosti posledním podpisem smluvní strany.

7. Nájemce (spol. nájemci) je (sou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 15dnŮ zrněnu v

poÉtu osoĚ'bydlí"i"t, 6rinrai*ý"ir) v bytě iat uUy 4ony za služty spojené s užívá,ním bYtu

mohly být úetováy oá násleaujiciúo měsíce od vzniku rozhodných skuteěností Pro ÚČtovanÍ.

porušení této povinnosti s proálením nad l měsíc bude posuzováno jako hrubé PoruŠení

povinností \.lrptý"uji.ích zna3*u bytu dle § 71l, odst. 2, písm. b) občanského zakoníku

v platném znéni.

8, V případě, že nájemce a osoby v bytě bydlící bud9u dodržovat Domovní řad, Plnit veŠkeré

poui*osti, kterelim vy,plývajiz nájmu Uy* u z nájemní smlouvy a nebudou PoruŠovat dobré

*ru.,y v domě u oa3.*Ói Úuaé ,espěktovat zvý_šení nájemného dle v té době Platného Právního

předpisu nebo na irroven obvyHého nájemného, pokud takový předpis nebude, lavaa$e'se

prona;i*utel uzavřít s nájemcem novou nájemní smlouvu k témuž bytu na dobu ří let a Poté

na dobu neurěitou.

g. Nájemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje a ěiní nespomým, že pronajímateli dal ye

smyslu *t. 9-13", odst (l), písm. c) ,Ň. tlltZO00 Sb. o evidenci obyvatel v platném méní 7
v souladu se zákonem č. 10l/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a aněně některych zákonů

v platném zrténi,souhlas s využívárúm svého rodného čísla pro ÚČelY Poťeb Pronajímatele,

V Přerově dne 16.01 .2012

Pronajímatel:

ťJ#[íťJV|*! SPRAYA,
1c ;:l4stn

PřRrlrv Bli,t.....'..
Antonín Čechak
ředitel otganizace

Nájemce:

3íJ

Přílohy: č. 1 - evidenční list' 
č. 2 - protokol o převzetí bytu
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