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Nájeřnní snrlouya

uzavřená dle §§ 685, 686 a 68Ó a) Občanského zákoníku v platném znění ana základě č1, VI, odst.
1, Vrritřního předpisu č,28n5, r,7daného Radorr města Přerova o hospodaření s obecními by-ty, ve
znění vritřního předpisu č, 10i06,

nrezi

statutárnÍm městem Přerov, zastoupeným Domovni správou města Přerova, Biahoslavova 3,
Přerov, zastoupenou řed-itelem Antonínenr Čechákem
(dále j en pronaj ímatel)

a

Jméno a pt'íjmení;
(dále jen ná]enrce)

Cl. T.

Předrnětenl nájmu je b,vt lle dříve platných předpisů kategorie _tr. (stanclarcl) o
2" pokojích a kuch1,,ni s příslušensťyínr v příze mí donar ;, Přerově-_ \

vč. slilepu

Potřebné pťesné údaje pro qúpočet nájemného jsott uvedeny v evidenčním listě. který tvoří
přílohu č. i této snrlor-rvy. Stav b,"1tr, rozsa}r v,vbavení a příslušenství jsorr dále podrobně uveden,v v
,.PrtTtokolu o převzetí b1,,[u", který tvoří přílohu č. 2 této smlotiqr.

Pronajímatel se dohocll s nájemceln ve smyslr.r ust. § 686 a) občansirého zákoníku o složení kar_ice

ze strany nájemce ve výši Kč 11,334,-- stím, že kauce je splatná nejpozdčji při podpisr: této
ná|emní snrlour,ry

Pronaiímatel se zavaz:.rje kar:ci trložit na svém zvláštním bankor,,ním ťtčlrr a poLtžít tyto finanční
prostředky pouze k úfuadě pohledávek na nájernnénr. slrržbách spojený,ch s r,ržíváníni bytu a jiných
pohleclávek r,ůči najenrci v sor:vislcrsti s nájmenr, přiznaných vykonatelnýrn rozhodnutín soudLt,
vykonatelným rozhodčím nálezem či nájenlcem písemně uznaných,

Vlastní kartce a práva a povinnosti z této smiouv_v, týkající se kauce, přecl,iázejí na osobu, na
kterou přejde irájem k předmětnému b;-,tu die přísl. rrst. Obč. zák. v platnóm znéní.

1r případě oprávněného čerpání kaltce ze strany pronajínratele je nájernce povinen do .jednoho
měsíce od čerpáni kauce tlto prostředky doplnit.

Nedodržení této lhŮty bucle pol,ažováno za hrubé porušení povinností nájemce clle ust. § 711, odst,
2 pí,sm. b) občanskélro zákoniku s možností pronajímaiele dát nájemci 1,ýpověd'z nájmu bylu.

Pronajímatel je povinerr po skončení nájmir vrátit nájemci či jeho právnínru nástupci kauci, pokricl
nebyla čerpána. do i nTěsíce od dne, kdy b"vl byt lyklizen a předán pronajímateli.

čt, n.

Pronajímatel přenechár,á byt uvederrý v či. I. této smloury c1o užívání na dobri určitott, s účinností
od 1,i2.2010 do 30.i1.2013.



_ irklid společných prostor v donrě, osvětlení společných prostor v domě, přibližování

popelnicových nádob

_ zadodál,ku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) dle vYlrl- 42812001, Sb. ve znění

pozdějších předpisů a platných cenových výmčru MF CR

_ poplatekzattživání dornovní práclelny dle vyhl. č. 580l1990 Sb., kterou se provádí zákan č,
"526lL99a 

§b. o cenách, ve znění pozclějších předpisŮ - pokucl bucle rrŽÍvána.

Smlr.rvní §tTany se dohodly. že nájeniné bude moŽné znrěnit buď dle g|á.:"Íh:předpisri, kterj'bLrde

výpočet nájemného a jeho výši rrpravovat, nebo o mint inflace. rryhláŠené Českým statistickým

ťlřaclem, a to k datrr vyhiášení.

prorrajínrate1 nrůže jeclnostrarurě zněnit výši nájemného, pokurl tak stanoví zvláŠtní Právní PřeclPis.

Výši nrěsíčních záloh za plnění poskl,tovaná s užíváním b_vtrr (tzv, služby) může pronajímatel

změnit, je_li pro to dťi.,,oá vyplý,vající ze zmény dané zvláštním přerlpisem nebo z rozhodnlltí

|.n;fi.ir-"rganů popř_ z dalšich á,i*at , Změnr"r úhrady oznánri nájenrci pronajímatel PÍsernně,

Nájemné vč. záioh za plnění poskylovaná s užíváním by,tu se platí měsíčně, a to nejpozcteji do

posleclního clne běžnélrá nrč-.íce, pokud platný právni předpis nestanoví jinak. NezaplatÍ-Li nájenrce

nájemné nebo útrrad_v za plnění'poskytovaná s užíváním bytr,r do 5dnů po jejich splatrrosti, je

povinen zaplatit pronajírnateli poplatek z prodlení,

čt. m.

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

měsíčně:
_ smluvní nájemné z bytu v dohodnuté výši clle evidenčního listu
_ úfuady ,u pk ení porkytouuná s rržívánínr bytu (zálohor,ě), stanovené v evidenČním iistu, který

je přílohou této smlorrvy.

Ty1o zálohy na ťihrady jsou určené:

- z,aclodávkri tepla a teplé vody dle platných cenových

ó.152DaU Sb, v platném znění

výměrťr MF ČR, 1,1h1. č, 312120013b. a

čt. tv.

iriájemce se zavan{e, že bttde užívat riverlený byt výhradně k bydlenÍ, K jinémLr irČelu 1ze blŤ, Či

i.ň eást, tř-ívatpouze se souhlasem pronajímatele,

Dále se rrájernce zavazuje:

_ ve snryslu sc 665, odst. 1 občanskélro zákoníkrr v piatnérn znělrí umoŽnit přístr"iP PracovníkŮnr

pronajímatele ke kontrole. zda by, jeho vybavení. sorrčásti a přísluŠenství jsou uŽÍvánY'-

řádným zpťlsobem a umožnit pracovníkům pověřený,m pronajínratelem odečt_v měřícich

zaŤízení, umístěných v b_ltě

_ provádět domovní ťrklid ve společných prostorách dle dohody s ostatními nájenrci Podle místrrě

příslušnýclr podmínek, tý,kájící se: trniair společných prostor d9Ť." jako jsou chodby,

schodiště, .ra.pni frorto.ý uioa,, irtaia chodníku preá domem vč. odklizení sněhr,i, V PříPadě

neplnění těchtó poámínek zajistí pronaj ímate1 úklici na náklady náj emce,

Nájemce může pronajatý

smlotrvě o podnájmu nebo

Cl. V.

b.v1 jeho část přenechat jinému do podnájmu na dcbrr určenou ve

bez časového uičení;en s písemným souhlasem pronajímatele,



Cl. vI.
1. Nájemce je povinen oznámit pronajírnateli :

- kažciotr změnu v počtrr osob, které společně s nájemcem užívají byt vč. jejich osobních údajů
(jméno, příjmenÍ, datum narození, státní přísiušnost) do 15{i clnů od poslední skutečnosti

- potřebu oprav, které má prol,ádět plonajímatel.

2, Pronajímatei a nájemce se Colrocili, že kromě nákiadťr na drobné oprav_y a nákladů spo_jený,ch s
běžnori údržbou si nájenrce zajišťuje a hradí veškeré opíavy a výměny vrchních částí podlah
včetně podlahových krytin a veškeré opravy i výměny diile uvedených zaŤtzovacích předmětťt
(přednrětů vnitřního v_vbavení) v bJ,tě, a to včetně nákiadů spojených s jejich dovozem,
instalací, případných potřebnýclr tevizí, připojení apod. Jedná se zejména o následrrjící
předměty a jejich veškeré opravy: topidla včetně kotlťr Ú1" a ET. sporákv, pečící trouby, vařiče,
kLrchyňské lin}ry, vestavěné skříně včetně spížních, trhŤívače vody včetně konrbinovaných,
klozetové mísy včetně splachovačů, bidety, var\y, sprchovaci boxy, vodovodní baterie včetirě
vj,tokor,ých ventilťr. unrývadla, sanrr;statné dřezy, vodorněry na studenou vodu, digestoře
(odsavače par), poštovní schlánky, vnitřní dveře, svítidla, infrazářiče.

Pronajímatel brrde zajišt'ovat r,j.nrěny vodonrěrťr na TUV, tenrrostatických ventilů na radíátorech
Út a individLrálních rozdčlovačťr topnýcir nákladů (měřičri tepla) na radiátorech ÚT s tín, že
náklady na t},to zaŤizovací předměty bLidor-i rozťrčtovávány nájenrci tbrmoli měsíčníclr úhrad ve
spojitosti s nájenrnýnr-

Cl. VIL
Z :ir: i1-,. náj mr-r bl,tr.r

- Nájem bl,tu zanikne dle § 710, odst, 1 Občanského zákorríkr"r v platném znění písemnou
dohodor_r rnezi rrájemcem a pronajínratelem nebo písenrnou výpovědí.

- V případě, že nájenr bl,tLr by1 sjednárr na dobr,r r.trčitou, skončí r,rplynrrtím této doby.

- V písemné výpovědi mLrsí být r-ivedena lhťrta, kdy má nájern skorrčit, a to nejrnérrě 3 rrrěsíce
tak, aby skončiia ke korrci kalendáiního měsíce,

- Pronajímatel nlťrže nájem b,l-t,-r vypovědět jen dle ustanoverrí § 71l, oclst. 2 písm, a) b) c) d) e)
Obč. zákoníku vplatirénr znční, spřivolením sortdrt dle r:stanovení § 711 a, odst. 1 písm, a) b)
c) d).

Po zánikrr nájm,-r by,tr-r je nájemce povinen bY r,yklidit a vykiizený odevzdat pronajímateli se vším
vybavením a zaťizením ve stavtt, v jakém jej převzal s přihléclnutím k normálnímir opotřeber-ií při
řácinéni užívaní a údržbě, O odevzdání bytu pronajímateli s* pořídí zápl,s v protokolLr o převzetí
bl,tu.

Cl" Vili"
Závérečná ustanol,€tť

1. Vznikne-Li nájemci škoda zpťrsobená pronajímatelem. irradí trrto škodu
li pronajímateli škoda zpťrsobená nájencem nebo těmi. kteří s rrím
nájemce.

2. I.,Iájenrce nesmí v bl.tě provádět stavební úpravy, či jiné podstatné
souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní náklady.

pronajímate1. Vznikne-
b.vdlí, hraclí tuto škodu

změny bez 
3isenrného



J. Pokud tato smlor-iva nestanoví jinak, piatí o právech a povirrnostech nájemce i pronajímatele
vyplývajících z nájemního poměru ustanovení Občanského zákoníku v platném znění,
předpisů jej prováclějících a doplňujících a platného Domovního řádr.r, ktéré se nájemce
zavazvje dodržovat.

Nájemní smlouva se vyhotoi,Trje ve dvou r,yhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá
strana,

Dodatky k této srnlouvě musí mít písemnou fonnu.

Smlouva nabývá platnosti posleclním podpisem smluvní strany.

Nájemce (spol. nájemci) je fisou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do i 5dnri zmčnu v
počtu osob bydlících (přihlášených) v bytě tak aby zálohy za sIvžby spojené s užíváním bytrr
mohly bfi účtovány od následrrjícího mčsíce od vznikrr rozhodných skutečností pro účtování.
Ponršení této povinnosti s prodlením nad l měsíc bude posuzováno jako hrubé porušení
povinností v7piývajícíclr znájnru bytr: dle § 711, odsť. 2, písm. b) Občanského zákoníkri
v platném zrrění.

V případě, že nájemce a osoby v brtě bydlící bLrdou dodržovat Domovní řád, plnit veškeré
povinnosti, které jim lyplýwají z nájmrr bytrr a z nájemní smlouvy a nebr"rdou porušor,,at dobré
míayy v donrě a nájenrce bucle respektovat zvýšení nájenrného dle v té době platného prái ního
předpisu nebo na úroveň obv,vklého nájenrného, pokud takový předpis nebude , zal,azuje se
pronajímatel uz,avíit snájemcem novou nájemní smloltr.tt kténrr,rž bytrr na dobrr tŤí let
s možností prociloužení na dobr-r neurčitot-t,

Nájemce poclpisem smlor"rvy- výslovně prohlašLrje a činí nespornýnr, že pronajímateli da1 ve
snr,vslu rrst. § 13c, odsi (1). písnr. c) zák. 1Tl2a00 Sb. a eviclenci obyvatei v platrrénr znění a
v soi-rladtt se zákonem č, 101/2000 Sb. o ocfuaně osobních úciajů a z.nrěně některých zákonťr
v piatnénr znění, souhlas 5 1,,vužíváním svélro roclrrého čísla pro účely,potřeb pronajínratele,

V Přeror.ě dne 6.12,2010

Prorrajinratel: Nájence:

).

6,

7

B.

9,
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Lr'''----

č, 1-evidenční list
č.2 - protokol o převzetí by,iu
č. 3 - dohoda o zvýšení nájemného

r-

|L(.r,Antonín Čechák
ředite1 organizace

Přílohy:


