
|{ájemní smlouva

uzavŤená dle §§ 685, 686 a 686 a) Občanského zákoníku v platném zrléní anazákladě čl. VI, odst.
1, Vnitřního předpisu ě.28105, vydaného Radou města Přerova o hospodaření s obecními byty, ve
znění rmitřního předpisu č. l0/06,

mezí

statutámím městem Přerov, zastoupeným Domovní
Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem Čechákenr
(dále j en pronajímatel)

a

Jméno a příjmení:
(dále jen nájemce)

čt. t.

Předmětem nájmu je byt č. 8 , dle dříve platných předpisů kategorie I. (standard) o 1 pokoji
a kuchyni s příslušenstvím ve 2. patře domu č.p. 496 v Přerově, Kopaniny č.or. 12 , vč.
sklepu č. 8.

Potřebné přesné údaje pro výpočet nájemného jsou uvedeny v evidenčním listě, kteqý tvoří
přilohu č" 1 této smlouvy. Stav bytu, rozsah lybavení a příslušenství jsou dále podrobně uvedeny v
,,Protokolu o převzetí bytu", který tvoří přílohu ě. 2 této smloury.

Pronajímatel se dohodl s nájemcem ve smyslu ust. § 686 a) občanského zákoníku o složení kauce
ze strany nájemce ve výši Kč 8 058,-- s tím, že kauce je splatná nejpozději při podpisu této
nájemní smlouvy

Pronajímatel se zavazuje kauci uložit na svém zvláštním bankovním účtu a použít tyto finanční
prostředky pouze k úhradě pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a jiných
pohledávek vůči nájemci v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným roáodnutím soudu,
vykonatelným rozhodčím nálezem ěi nájemcem písemně uznaných.

Vlastní kauce a práva a povinnosti ztéto smlouvy, týkající se kauce, přechazejí na osobu, na
kterou přejde nájem k předmětnému bytu dle přísl. ust. Obč. zák.v platném znění,

V případě oprávněného ěerpaní kauce ze strany pronajímatele je nájemce povinen do jednoho
měsíce od čerpaní kauce tyto prostředky doplnit.

Nedodržení této lhůty bude považováno zabrubé porušení povinností nájemce dle ust. § 711, odst.
2 písm. b) občanského zákoníku s možností pronajímatele dát nájemci výpověď z nájmu bl.tu.

Pronajímatel je povinen po skončení nájmu vrátit nájemci či jeho právnímu nástupci kauci, pokud
nebyla čerpána, do 1 měsíce od dne, kdy byl byt vyklizen a předán pronajímateli.

Cl. il.
Pronajímatel přenechává byt uvedený v čl. I. této smlouvy do užíváni na dobu určitou , s účinnosti
od 15.10.2011 do 15.I0.2014.

správou města Přerova, Blahoslavova 3,



čt. tlt.
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli, zastoupenému Domovní správou města přerova,
měsíčně:
- smluvní nájemné zbytu v dohodnuté výši dle evidenčního listu
- Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním byru (zálohově), stanovené v evidenčním listu, který

je přílohou této smlouvy.

Tyto zálohy na úhrady jsou určené:

- za dodávku tepla a teplé vody dle platných cenových výměru MF ČR, vyhl. ě. 37212001 Sb. a
č,152/20aI Sb. v platném znění

- úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, přibližovaní
popelnicových nádob

- za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) dle vyhl. 42812001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a platných cenových výměru MF ČR

Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude možné změnit buď dle právního předpisu, který bude
v}počet nájemného a jeho výši upravovat, nebo o míru inflace, vyhlášené Českým statistickým
úřadem, a to k datu vyhlášení.

Pronajímatel muže jednostranně zménit výši nájemného, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
Výši měsíčních záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tzv. služby) může pronajímatel
změnit, je-li pro to důvod vypl/vající ze zmény dané zvlaštním předpisem nebo z rozhodnutí
cenových orgánů popí. z dalších důvodů. Změnu úhrady oznámí nájemci pronajímatel písemně.

Nájemné vč. záloh za plnění poskytovanásužíváním bytu se platí měsíčně, a to nejpozději do
posledního dne běžného měsíce, pokud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li nájemce
nájemné nebo úhrady za plnění poskltovaná s užívráním bytu do 5dnů po jejich splatnosti, je
povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení.

čt. ry.
Nájemce se zavazuje, že bude užívat uvedený byt výhradně k bydlení. K jinému účelu lze byt, či
jeho ěást, lůivatpouze se souhlasem pronajímatele.

Dále se nájemce zavazuje;

- ve smyslu § 665, odst. 1 Občanského zákoníku v platném znéru umožnit přístup pracovníkům
pronajímatele ke kontrole, zda byt, jeho vybavení, součásti a příslušenství jsou užívány
řádným způsobem a umožnit pracovníkům pověřeným pronajímatelem odečty měřících
zaíízeni, umístěných v bytě

- provádět domovní úklid ve spoleěných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušných podmínek, týkající se: uklidu společných prostor domu jako jsou chodby,
schodiště, sklepní prostory apod., úklid chodníku před domem vč, odklizení sněhu. V případě
neplnění těchto podmínek zajistí pronajímatel uklid na náklady nájemce.

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



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

- každou změnu v poětu osob, které společně s nájemcem tňivaji byt vě. jejich osobních údajů
fiméno, příjmení, datum narozeni, statní příslušnosQ do l5-ti dnů od poslední skutečnosti

- potřebu oprav, které má provádět pronajímatel.

2. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že kromě nakladů na drobné opravy a nákladů spojených s

běžnou údržbou si nájemce zajišt'uje a hradí veškeré opravy a výměny vrchních částí podlah
včetrrě podlahových krytin a veškeré opravy i výměny dále uvedených zafizovacích předmětů
(předmětů vnitřního vybavení) v bytě, a to věetně nakladů spojených s jejich dovozem,
instalací, případných potřebných revizi, připojení apod. Jedná se zejména o následující
předměty a jejich veškeré opravy: topidla věetně kotlů ÚT a ET, sporáky, pečicí houby, vařiče,
kuchyňské linky, vestavěné skříně včetně spížních, ohřívače vody včetně kombinovaných,
klozetové mísy včetně splachovačů, bidety, v€[l}, sprchovaci boxy, vodovodní baterie včetně
vltokových ventilů, umývadla, samostatné dřezy, vodoměry na studenou vodu, digestoře
(odsavače par), poštovní schránky, vnitřní dveře, svítidla, infrazářiče.

Nájemce byl upozorněn, že do běžné údržby patří i seřizování a idržba kovaní oken a

balkonových dveří včetně promazávání pohyblivlch částí kováni, ato již i v záruěních lhůtách.

Pronajímatel bude zajišťovat výměny vodoměru na TUV, termostatických ventilů na radiátorech
Út a- individuálních rozdělovačů topných nákladů (měřičů tepla) na radiátorech ÚT s tím, že
náklady na tyto zařizovaci předměty budou rozúčtovávany nájemci formou měsíčních úhrad ve
spojitosti s nájemným.

čt. vtt.
Zžlrrik nájmu bytu

- Nájem byu zanikne dle § 7l0, odst. 1 Občanského zákoníku vplatném znění písemnou
dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebo písemnou výpovědí.

- V případě, že néýem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby.

- v písemné výpovědi musí b;it uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce
tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce.

- Pronajímatel může nájem bytu vypovědět jen dle ustanovení § 7l l, odst. 2 písm. a) b) c) d) e)

Obě. zákoníku v platném znění, s přivolením soudu dle ustanovení § 7l l a, odst. 1 písm. a) b)

c) d),

Po zániku nájmu bytu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vším
vybavením a zaíízenim ve stavu, v jakém jej převza| s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při
řádném uživéni a údržbě. O odevzdání bYu pronajímateli se pořídí zápis v protokolu o převzetí

bytu.

čt. vttt.

závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel. Vznikne-
1i pronajímateli škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteří s ním bydlí, hradí tuto škodu

nájemce.



9.

l0.

Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy, či jiné podstatné zmény bez písemného
souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní naklady.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele
vyplývajících z nájemního poměru ustanovení Občanského zákoníku v platném zněni,
předpisŮ jej provádějících a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce
zavazuje dodržovat.

Nájemní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nicílž po jednom obdrží každá
strana.

Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu.

Smlouva nabývá platnosti posledním podpisem smluvní strany.

Nájemce (spol. nájemci) je (sou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 15dnů změnu v
počtu osob bydlících (přihlášených) v bytě tak aby zálohy za služby spojené s užíváním bytu
mohly být účtovany od nasledujícího měsíce od vzniku rozhodných skutečností pro účtovarrí,
Porušení této povinnosti s prodlením nad 1 měsíc bude pósuzováno jako hrubé porušení
povinností vyplývajících znájmu bytu dle § 7l1, odst.2, písm. b) Občanského zákoníku
v platném znění.

V případě, že nájemce a osoby v bytě bydlící budou dodržovat Domovní řád, plnit veškeré
povinnosti, které jim vyplývají znájmu bytu a znájemní smlouvy a nebudou porušovat dobré
mravy v domě a nájemce bude respektovat zrnýšení nájemného dle v té době platného právního
předpisu nebo na úroveň obvyklého nájemného, pokud takový předpis nebude , zavazuje se
pronajímatel uzavřít s nájemcem novou nájemní smlouvu k témuž bytu na dobu určitou tří let
a poté na dobu neurčitou.

Nájemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje a činí nesporným, že pronajímateli dal ve
smyslu ust. § 13c, odst (1), písm. c) zák. 13312000 Sb, o evidenci obyvatel v platném znění a
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ocluarrě osobních údajů a změně některých zákonů
v platném znéní, souhlas s vytťívaním svého rodného čísla pro účely potřeb pronajímatele.

Rada města schválila uzavření této nájemní smlouvy svým usnesením ě. 341,0/831512010, ze
dne24.3,2010.

V Přerově dne 13.10.2011

Pronajímatel:

Antonín Čechák
ředitel organizace

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

Nájemce:


