
F{ájemní smlouva

uzaviená dle §§ 685, 686 a 686 a) Občanské}ro zákoníku v platnérrr znění anazákladě č1. VI, odst.
l. Vnitř:rího předpisu č. 28105,',,"'idaného Radou městaPřerova o lrospodaření s obecními byty, ve
znčni r,nitřního předpisrr č. 10/06,

n:ezl

siatui&fiitn městem Přerov, zastorrpený-m Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3,
}ri*lorr. zastotlpenor-r ředitelenr Antonínem Čechákern
i ilále jen pronajímate1)

a

Jn1eno a píUmenl
(dále je n nájemce)

čt. t.

Př,edmčtem nájmu je byt cile clříve platných předpisli kategorie _í. (stan&rrc!) o

2. p*kojíctr a k4chl,ni s příslušensťr,ím v přízcnrí domt, ,l,Přcror,ě, }
vč. sklepul

Ptrtřebné přesné údaje pro vÝpočet nájernného jsou r.rvecleny v evidenčním listě. který tvoři
pr'ílo}ru č. 1 této smllrur,,v. Stav bytr,r, rozsah v.vbavení a přislušenství jsoLr dále podrobně i:veclen;,, l,

.,Protokolu o převzeti b,r.,tu", který tvoří příiolru č. 2 téttr smlor_tvy.

Frt,.najínratel se dohoc]l s trájerrrcem ve snryslu ust. § ó86 a) občanského zákoníkr.r o složení kauce
ze stran1, rrájemce ve výši Kč: 11.334,-- stím, že kattce je splatrrá nejpozději při podpistr této
nájenní snrlour,},

Pronajímatel se zavazlrje kauci rrložit na svém zvláštnim bari,kcrvnínr ťrčtu a poLržít tyto iinanční
proslředk.v pol,lze k ťihradě poirledár,ek na nájenlndm, slrržbách spojených s r,tžíváním bytrr a jiný,ch
pohleclávek l,ůči nájemci v soltvislosti s nájnrenr, přiznaných 1,;,konatelrrýnr rozhodnutím soudu,
vykonatelnýnr rozhodčím náiezenr či nájemcem písetrrně rrznaných.

Vlastní kar:ce a práva a poviirnosti ztéto snloLtvy. týkající se kauce, přecházejí na osoblt" na
lrterou přejde nájenr k př,eclrnětnémLl br,tu clle přísl. ust, Obč. zák. v platnén znění.

ý příprrdě opr"ávněného čerpárrí kaltce ze strany plonajínratele .je nájenrce povinen c1o jeclnoho
rněsíce od če qpání kauce t_v-,to prostředky cioplnit.

NeCodržení této lhťrt,v brrcle považováno za hrutré portršení povirrností nájemce dle ust. § 711. odst.
2 písm, b) občanskélro zákoníkr: s možností pronajímarteie dát nájemci výpovčd'z nájmu bytu.

Pronajinlateije povinen po skončení nájmu vrátit rrájemci či jelro právnímrr nástupci kauci, pokr_rd

nebyla čelpána, do 1 měsice od dne, kd;i byl bla r,yklizen a předán pronajímateli.

čt. tt.

Pronajírrratel přenechává byt r"rvedený l, č1. 1. této smloltvy do užívání na dobrt určitot-t, s ťrčinností
od 1, i 2.2009 do 30. 1 1 .2010,



Cl, IiI.

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli, zastoupenému Domovní správou města Přerova,
měsíčně:
- smluvní najemné z bytu v dohodnrrté výši die evidenčního listu
- ťrhrady za plnění poskl,tovaná s užíváním bytu (zálohově), stanol ené v er.,iderrčním 1istu. kterÝ

je přílohou této smlouvy.

Tl.to zálohy na úhrady jsoli určené:

- za clodávktr tepla a teplé vody dle platných cenových výměru MF ČR, \l h], č, 37212001 Sb. a

č.152l2aT Sb. v platném zněrrí

- ťrklic1 společných prostor v donrě, osvětlení společnýclr prostor v donlě. přibližování
popelnicorl.*ch náciob

- za doclávkLr vod.v a odvádění oclpadníclr vod (voclrré a stočné) dle vyh1.42Ei?001 SLr, r,e znéní
pozdějších předpisťl a platných cenových výměrťl MF' ČR

- poplatekzaužiyání domovní prádelny dle vyhl, č, 5B0/1990 Sb., kterou se prováclí zákon a,

52611990 Sb. o cenách, l,e znění pozdějších předpisů - pokLrcl bude r-ržívána.

Smltrvni strany se dohodly, že nájemné bude možné změnit br-rd' dle právního přeclpisr"i. který bude
1,ýpočet nájenrného a jeho výši irpravovat, nebo o míril inflace , vylrlášené Českým statistickýnl
úřac]em, a to k datu vyhlášení,

Pronajímatel může jedtrostranně zrněnit výši nájemtrého, pokuci tak stanoví zvláštní právní předpis,
Vý,ši ničsíčních zá1olr za plnění poskytovaná s užívánírn bltu (tzv. služby) mťrže pronajímatel
zněnit, je-li pro to dťivod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem nebo z rozhodnLrtí
cenových orgánťi popř. z dalšíclr důvodů. Změnr-r ťrhrady oznámi rrájemci pronajímatel písernně..

Nájemné vč. záIoh za plnění poskytovaná s užívánírn byti_r se platí nrěsíčtrě, a to nejpozději do
posleclního dne běžného měsíce, pokud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li nájenrce
nájemné nebo ťilrrady za plnční posk._,vlovaná s tržíváním bytu do 5dnťr po jejich splatnosti, je
povinen zaplatit prorrajírnateli poplatek z prodlerrí.

čt, tv.
Nájernce se zavazrtje, že br:cie užívat uvedený byt výhradně k b,vdlerlí. K jinérnr-r ťrčelr-r lze blt. či
jeho část, užívat pollzů se souhlasenr pronajímatele,

Dále se nájernce zavazuje:

- ve snryslu § 665, odst. 1 Občanského zákorríkr-r v platném znění r-rmožnit přístup pracovníliům
pronajímatele ke kontrole. zda bY, jeho vybavení, součásti a přísltršenství jsotr užívány
řádným zpťrsobem a umožnit pracovníkťrnr pověřeným pronajímatelem oclečty měřících
zařízení, umístěných v bytě

_ prováclět donrovní ťrklid ve spclečných píostoíách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušnýc}r podmínek, tÝkající se: ťrklidrr společných prostor donrrt jako jsor-r chodby,
schodištč, sklepní prostory apod., úklid chodníkri před donrem vč. odklizení sněhr-r. V případě

neplnění těchto podmínek zalistí pronajímatel irklid na náklady nájemce.

čt. v.
Nájemce mťtže pronajatý blt jelro část přenechat jinérnrr do podrrájmu na dobu urČenou ve

snrloltvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemný,m souhlasem pronajímatele,



Cl. u.
1, Nájemce je povinen oznámit pronajímateli :

- kaŽdorr změnl.l r'počtu osob, které společně s nájemcem užívají byt vč. jejich osobních údajťl
'fimérro, příjmení, datum narození, státní příslušnost) do 15-ti dnti od poslední sktrtečnosti

- potřebLr opíav, které má provádět pronajímatel.

2, Pronajímaíel a nájenrce se dohodli, že kromě nákladů na drobné opravy a nákiadťr spojených s
běžnrrrr údržbou si nájemce zajištlrje a}uaóí veškeré opravy a vý,měny vrchních částí podlah
r,četně podlahových krytin a veškeré opravy i výměny dále uvedených zaŤizovacích předmětťr

i,přednrětů vnitňrího ry"bavení) v bytě, a to včetně nákladťr spojených s jejich dovozem,
instalací, případných potřebných revizí, připojení apod, Jedná se zejména o následr"rjící
předměty a jejich veškeré oprav,v; topicila včetně kotlťr ÚT a ET, sporáky, pečící trouby, vařiče,
krrchyňské linJ<y, vestavěné skříně včetně spížních, ohřívače vody včetně kombinovaných,
klozetové mísy včetně splaclrovaČŮ, biclet.v-,, vanv, sprchovací boxy, vodovoclní baterie včetně
výtokových ventilťr, r-rnrý-vadla, samosiatné dítzy, vodoměry na studencltt vodLl, digestoře
(oclsavače par), poštcrvní schr,ánky, vnitřní dr,,eř,e, svítidla, iníiazářiče.

Pronajimatel bude zajišt'ovat rýnrěny vc,,doměrů na TUV, termostatických ventilů na racliátorec}r
ÚT a individriálních rozdělovačťr topných nákladů (měřičťr tepla) na radiátorech ÚT s tínr, že
náklad.v na t}.to zaYizovací přeciměty br"rdorr rozťlčtovávány nájemci íortnorr měsíčních ťrhrac1 r,e

spojitosti s nájemrrýnr.

Cl. VII.

Zánik nájmr-r bltrr

- N*áien bytr"r zarrikle dle § 710, odst. 1Občanskélro zákoníkr"r vplatném znění písemnou
doirodou rnezi nájemcem a pronajímatelenr nebo písemnolr výpovědí.

- V přípaciě, že nájenr bl.trr byl sjeclnán na clobr-r určitoLt, skončí trplyntLtím tétCI doby.

- V píseniné výpovědi rnr-rsí být rrveclena lhťrta, kdy nrá nájern skončit. a to nejméně 3 měsíce
tak, aby skončila ke konci kalenctářniho měsíce.

- Prorrajírnatel mťrže nájem bltr:vypovědět jen clle ustanovení § 711, odst.2 písn. a) b) c) d) e)
Obč, zákoníktr vplatnénr znění, spřivolenín soltclu dle ustanoverrí 5S 711 a, odst. 1 písnr. a) b)
c) d),

Po zánikr_r nájmu bl,tu je nájernce povinen blt v1,"kliciit a vyklizerrý odevzdat pronajímateli se vším
vvbavenínr azařízením vť stavti, v jakém jej převzal s pŤihléclnr"rtírrr k normálnímu opotr'ebení při
řádném uživání a ťrdržbě. O odevzdání b1.,trr pronajímateli se pořídí zápts v protokolrr o převzetí
b1,,tr.r.

Cl. VnI.

závěrečná ustanoven,í

1. Vznikne-ii nájemci škoda způsobená pronajímatelenr. hradí tuto škodu
li pronajínrateli škoda zpťrsobená najenrcem nebo těmi, kteří s ním
nájemce.

2. Nájemce nesmi v b;,.tě provádět stavební ťtpral,y, či jiné podstatné
souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní náklady.

pronaj ímate1. Vznikne-
by,dlí, hradí tuto škodir

změny bez písemného



_1

6.

1

3. pokud tato smlouva nestanor,í jinak, platí o právech a povinaostech nájemce i pronajímatele
vyplýr,ajícícb z nájemního poměru ustanovení Občanského zákoníku v platnéra znění,
předpisri jej provádějících a dopiňujících a platného Donrol.ního řáclu, které se nájemce
zavazuje dodržol,at.

4. Najemní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž pcl jednom obdrží každá
strana.

5, Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou fornru.

Smlouva nab}-vá platnosti posleclním podpisem smluvní strany.

Nájemce (spol. nájemci) je (sou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 1-íclnťr změnu v
počtu osob bycllících (při}rlášenýclr) v bytě tak aby záIohy za slr-ržby spojené s užíváním bytu

nrohly bjt účtován.y od následirjícíiro měsíce od vzrriku rozhodných skrrtečností pro ťrčtování.

Porušerrí této povirurosti sprodiením nad 1 měsíc bude posr"rz,aváno jako hlubé porlršení

povinností vyplý,vajícíclr znájmu bylr: clle § 711, odst.2, písm. b) Občanského zákorríkr-r

v platném znění.

V případě, že nájemce a osoby v bl.tě b"v"dlící budoir dodržovat Domovní řád. plnit veškerd

povinnosti, které jim vyplývajíz trájnru b),tu a z nájenrní smlotrvy a nebltdort porušovat dobré

n]íav} v domě a nájenrce br-rde respektovat zvýšetií nájemnóho dle v té době platného prál'ního

předpisu irebo na ťrroveň ob.,..vkiého nájenrného, pokud takový předpis nebr-rde , zavaztlje se

pronajímatel uzavřít s nájellicem novot} nájemní smlouvu k témuž b;4ri na dobrr tří 1er

s možností prociiotlžení na clobr,r tří let a poté na ciobu neurčitor"r

Níijemce poclpisem snrlouvy výslovně prolilašrtje a činí nespornýnr, že pronajímate]i dal ve

smyslr.r rrst. § 13c, odst (l), písm, c) zák, 13312000 Sb. o evidenci obyvatel vplatném znění a
v souladu se zákonem č. 101i2000 Sb. o ochraně osobníclr ťrclajů a znrěně některých zákonťl

1. platném znění, souhlas s vyr.tžívánínr sr,ého rodnélro čísla pro ťlčely potřeb pronajírrratele.

V Přerově dne 04.12.2009

Pronajímate1: Nájernce:

Antonín Čechák
ředite1 orsanizace

č. 1 -evidenčni list
č.2 - protokol o převzeií bytr-r

8.

Přílohy:


