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Náiemní smlouva

uzavřená dle §§ 685, 686 a 686 a) občarrského zákoníku v plahém arění a na základě Čl, VI, odst,

;v;ifi"íh" ňriapi* J. 28l05,rrýa*eno Radou města Přeiova o hospodaření s obecními bYtY, ve

zněnívnitřndropredpisuě. 10/06, 
.

stafutámím městern Přerov, zastoupeným_Dom9vní správou města Přerova, Blahoslavova 3,

Přerov, zastorrpenou fuditelem Antonínem ČechÉrkem

(d,ile jen pronaj ímatel)

mezi

a

Jméno apfijmení:
(dale jen nájemce)

čt. t.

předmětem nájmu je byt é. 37 , dle dříve platnýc-h předPisŮ-kateg9rie,I. (standard) o 1

pokoji a kuchyni , iri"íos"os§ím v 3. patře'do.ů c.p. 23§n v přerově, u§ce Jižní čtvď II,

Ú.or. 13, vč. sklepu č. 37.

potřebné přesné údaje pro výpočet nájemrrého jsou uvedeny v 9vid,lloí* listě, který tvoří

;ňbh, i. i tét ,p11;"n y. st"u byq ,"^.h vybavení a příslušenswí jsou dále podrobně uvedeny v
'"notototu 

o převzeť bytuu, kteď woří přílohu č.2 této smlouly.

pronajírmatel se dohodl s nájemcem ve smyslu ust. § 686 a) obČanského zárkoníku o sloŽení kauce

ze strany nájemce ;; úši Kč 8.187,-- , tt , fu kauce je splatná nejPozději Pfi PodPisu této

nájemní smlouvy.

pronajímat e| se zavaa$e kau9i 4lál na svém alláštním bankovním účfu a potťít §rto finanční

prosťedky pouze t.rlááepohledávek nu ne;emne*,.službách spojenýclr s_uávárúm bytu a jiných

pobledávek vůči íÉřmci i*o"islgrti snáimem, přiznaných v}konatelným roáodnutím soudu,

'"íř.*"r"y,,oznóaú*nálezemčinájemcempísemněrrznanýcb.

Vlastú kauce a práva a povinnosti z této smloury, týkající se kauce,- Přecházejí na osobu' na

kterou přejde nájem k predmememu bytu dle přísl. ust. obč. zák. v platném znění,

v pfipadě oprávněného čerpárú kauce ze stany pronajímatele je nájemce povinen do jedrroho

.n8sióe od čérpfuú kauce §rto prostředky doplnit,

Nedodržení éto lhůty bude považo váno zahrubé porušení povinnosd. nájemce dle ust. § 7l l, odst,

ilir* br;bčanskŇ ákoníku s možtostí pronajímatele dát nájemci výpověď z nájmubYtu,

pronajímatel je povinen po skončení nájmu yrátit nájemci či jeho právnímu nástuPci kauci, Pokud

;;6il6ófo r -eJi.e od dne, raý uyt byt vyklizen a předárr pronajímateli,

čt. n.

pronajímatel pfunechává byt uvedený v čl. I. této smlouvy do uávárú na dobu určitou, s rlčinností

od 19. 1.2011 do 18. |.2012,



/ čt. tlt.

Nájemce se zavazaje platit pronajimateli, zastoupenému Domovní sPrávou města Přerova

měsíčně:
- smluvní nájemné z bytu v dohodnuté rďši dle evidqrčního listtt
_ uhrady 

"u 
imeni posicytovaná s užíváním bytu (álohově), stanovené v evideněním listu, který

je přílohou této smlouvy.

Tyto álohy na rlhrady jsou trrčené:

- ?Adodávku tepla a teplé vody dle platných cenovýcb \rýměnl MF Č& vyhl, č, 372DQ0l Sb, a

é.l52200l. Sb. v platném arěni

_ úktid spoleěných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, přibližovárrí

popelnicových nádob

_ ?adodávku vody a odvádění odpa@ffir,${bh#§/?00l §b. ve znění

pozdějších předpisů a platrých cenových výměnl MF CR

_ poplatek zatůiváridomovní prádelny dte vyht. č..580/l99O Sb., kíerou se provádí zíkon Č,

sďsttggo Sb. o cenáctu ve 61Éni pozdějšícb předpisů _ pokud bude rrávána.

Smluvní §úaíry se dohodly, že nájernné bude možné znrěnit buď dle *Fh:rpfudPisu, 
kt"ý !od"

výpočet nrijemného 
" 

i.n" výsi upravovat, nebo o míru inflace, výhlášené Českým statistickým

úfudem, a to k dahr vyhlášení.

pronajímatel může jednosfianrrě zrrrěnit výši nájemnjh9,pokud tak stanoví zvláČtú Právní P§dPis,

vyJi-'*Érre"rca Áái Á phěn! poskytóvaná-s užívárdm bytu (w: 
'l{bYl 

mŮŽe Pronajímatel

zrněnit, jeJi pro to důvod vyplňajrci ze měny dané zvláštním předpisem nebo z roáodnutí

;;"ý"il orgioů popř. z datsícrr 
-arrvoOt. 

Změnu utrrady oznámí nájemci pronajímatel PÍsemrrě,

Nájemné vč. zátoh za plnění poskytovaná s ržíváním bytu se platí měsíěně, & b nejpozději do

il;Éd"ft" ane ueznérro měsícé, poi<ud platný pnívnr ťťpir nestanov_í j!ak. NezaPlatÍ,li nájemce

ia.i.Áe neuo ,nnrJy za plněÚ'postyiovanl-s Pívláním bytu do 5drrů Po jejich sPlatnosti, je

pouin o zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení,

čt. ry.

Nájemce se zavazuje, že budeužívat uvedený byt yýhradně k bydlenÍ. K jinému rlČelu lzÉ bYt, Či

3Ú Ust, tĚívat pouze se souhlasem pronajímatele,

Dále se nájemce zavazuje:

_ ve smyslu § 665, odst. 1 občanského zákoníku v platném znění umoŽnit pfi§tup PracovníkŮm
pro*jtrnut le kó konfiole, zda byt, jeho_vybavení, součásti a příslušenswí jsou uávánY

iaa"yfo způsobem a umožnit páóon*t* pověřeným pronajímatelem odečtY měřících

zaílzenl, umístěných v bytě

_ provádět domovní,úklid ve společných p,r_9slorách.dt_e dohody s ostatními "ájemci Poa"_*'.Fě
pfislušných podmínek; tytajici *., Útnau společných prostor a9.Ť} jako !so1_,l9dbl,
schodiště, ,r.r.pJpi"rioó uioa., úklid chodníku pfud domem vč. odklizení sněhu. V PříPadě

".pire"r 
ie.ntó poduúnek ajisttpronajímatel úklid na náklady nájemce,

čt. v.

Nájemce může pronajatý byt jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu urěenou ve

,ň"rre o podnájmu neub uéz časového *t"oíi.n s písemným souhlasem Pronajímatele,

._l



/
čt. vt.

1. Nájenrce je povinen oznámit ptonajímateli :

_ každou měnu v počtrr osob, keré společně.ryjTT* rržívají byt vč. jejicb osobních ÚdajŮ

(méno, příj."rí,t:;;"ř;;;]-JiŇ prirrosnórt) ao is-ti ait o-a poslední shrtďnosti

- poÉebu opíav, které má provádět pronajímatel

2. pronajímatel a nájemce se dohodli,.že krourě Dákladů na drobné oPraw a nárkladŮ sPojených s

Ežrróuúd,žb","jfilj".*";aišf ó;Ň;dí*{kťqnY;"m:rffH""1r:ťÍ,#fr

ffiťl$,#ffi-S"""ffi'l"tfi f,;,dů;Ň."y.t, ,-j.ji.n 4o:o.o.p,

instalací, pfipadrrých potebných .;,,ňh,- 
pripojenr.arillJ-iaú se zqiména o následujíci

eředurěty a jqiich veškeré op_rarry: tořifr'rŮ.Úu t4t ih ; ir,rPora§' Prctct ÚoubY' vŇČe'

ffi tri,*y;,Jffi "§*ů"ťllťlffi ťť,[*ť1tŤ';iÍ,':iFij#ilTTJ**.
výtokových u.n íirirffiár,,,JŇÁi, ar."y,.r"i'"ňerY oá-rtrd** vodu digestořt

(odsarače p*l, pi^ř"ů-i"t e"rb, *iú dveře, sútiata, infraářiče,

pronajínatel bude zajišťovat výměny vodoměrů * Try-, termostatickýc!.YntilŮ na radiátorecl

.h a i'dividuálníff ffi;iilčú_ilrr'"rkl"at t e{ci'řňio ou 
'uaiatorech 

ÚT s ťm' ž

nákladý na §rto ;fr^;;iú.*#.iiř.fi;úd;rrá;JÍ.ř"i formou měsíČnÍcb ubrad v

§pojitosti s oájemným,

ó.vn.

Zániknájnubyttt
iir-Tfiň',,1i*. db §_]19l,**.: :ffi"ffi;§;.ptao'ém 

znění písernno

ťfl:tjftffi;o'"'ó;jňii.iem nebo písemnou výPovědÍ.

ffi;;;;;;;; byfu byl qiednán na dobu urěitotl skončí uplputín této dobr,

.- _r-^_xi+ o tn neimd

;T:ffffiil,ň;ú,:yť:-_*k*r má nájem skoněit, a to nejmérrě 3 měsít

;ffiřř#rÍ; t, roo,i kaÍendářrrího měsíce,

ffi ffi ffi;y.Lry.:n:*::lT*xH"§*,l.]"il,§"ri'i'"'ffi :?J"J1]
ttr#:§|.rffi,ffffi ffi,,§;ffifi s'ňfr"-**ů"."t § 7l 1 a_odst, 1 písur, a)

ienájemcepovinenbytvyktiditavy*lizenýoderzdatpronajímarclisevšl
n ve stavrr, v jakémiJi'ÉřJ;přilúúú; 11:1g3i:,fŤklj

_*ffi;iffi;: ffi";áffiT# ffiffií;li ;;orra,api, v protokolu o převz

byfu.

7Áv&eétláustanovení

čl.r/III.

r"'ffiffi "*,ry"*31§:§**3*Sr;a9#,§l""ffi ffi ř'ffi LYff,
[ffi*.:fl ilfi ;*§*í3s:ffiri*Tffi Ši.-"a:rJ,&-,"í,,,bytllí,-hradíhrto§kc

2. §ffi nesmí. v bytě prová{ět staveb,ní ťrp_rarry, Či jiné podstatné zrrěny bez písemnt

soutrlasu pro*ti*uřt", ito ani na vlastní naklady,



4.

5.

6.

7.

l

po}ud tato smlouva nestanoví jilrt$ platí o právech a povinnostech rrájemce i pronajímat

útňoia cb z rráje,nního pónenr u§tanovqrí owan*eno ákoníku v platném ai
;ífiiiňi ];' p."dJ:r"r.n- a'dopúujrffir a platnďro Domorrního řádrr, ktsré se nájer

zlntanaje dodržovat-

Nój€mní smlouva se rrybotovuje ve dvou vybotovc,nícb, z nictĚ po jednom obdrží ka

stran8-

Dodatky k této smlowě mrsí mít písemnou formu,

§mlowa nabývá platnosti posledním podpise,m smlurryú strany.

Nájemce (spol rrájemci) je_ §,o9 pnin* (po_uq,) g|mit pronajímae§ do 15dnů měn

počtrr osob bydtíc.í.iio'ritr,řú"y"íu "|řinr'otv',erony 
zaď1gúy spojené s rĚíváním t

mo}rly být úětovárry od následujícího misíce od vznilu roáodných skutečnosd pro tičtov

ponršerú této povinnosti s prodlením-ora r měsíc bude posuzováno^jako brubé porul

povinností 
"J,pryr;jí.i;ň 

iieir" uyt- ú § itt, od'g 2; písm, b) oběanského zákor

v platném zně,lú.

v případ§ že nájemce a osoby v bytě bydlíoí b{9" dt'ržov* Domormí řád, plnit vešl

mvinnosti, které jim vyplývají znejmuíytu;;"áj,,"í smlouvy a nebudou porrršovat dc

ffifi ;;;;;óffií,raíiŇěn"á '"ýs.,rr 
oaiernného ďé v te době Platnébo Próvt

předpisr neuo q"iňú ouvynjho J:*,"áň", p"Ěoa turo"ý předpis nebude, zrvaanjt

nronaiímaíel rrzavřít s rráje,ncem oo"o"'oej*oi ,*too"o ktér;Ú UY[" d"ur*t vŽdY na d

fur r.t 
" 

poté na dobu neurčitou,

Nájemce podpisem smlouvy výslovně problašrrje^ojioí nespornýq ž:s pronajírnateli da

§myslu ust. § 13";"dJ-aĎ;;r91,,:r^4- 1332ó00 §b, o evidcnci obryatel vplafirém zně

vsouladu re 
"erco.r'c.-íbirzoo0'§b. 

; Ó.n*re osobních údajůn 
^'99 

některých ák

v plabém zněttí, ,;rrhi,[, -rá"*í* ."eúo Ócrreno čísla pro tcety poffeb Pronajímatele,

9.

V Přemvě drre : 18.1.2011

Pronaiímatel: _

DoMovNí spRnvl
17 město Přoíovo " n r\

ředitel organizace

Nájemce:

č. 1-evidenčnílist
é. 2 -protokol o převzeú bytu

l^

Přílohy:


