
l§ájemní smlouva

uzavřenádle §§ 685, 686 a 686 a) Občanského zákoníku v platném zrrění anar.ákladě č1. VI, odst.

1, Vnitřního předpisu č.28105, vydarrého Radou nrěsta Přerova o hospodaření s obecními byty, ve

znění vnitřního př,edpisu č. 10/06,

mezi

statutárním městem Přeror,. zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3,

Pl'erov. zastoupenou ředitelem Antonínem Čechákem
(dále ien pronajímatel)

a

Jméno a příjmení:1
(dále ien nájemce)

Cl. I.

Předmětemnájmujebyt.d|r-dříveptatnýchpředpisůkategorieI.
pokoji 4 kuchyni . přírh,š.rrstvím oatře domu - - v Přerově, ulice

č.or. !č. sktepu č

(standard) o 1

potřebné přesné údaje pro výpočet najemného jsou uvedeny v evidenČním listě, který tvoří

přílohu e . 
j teto smlorl"ý. Stav bytu, rozsah vybavení a příslrršenství jsou dále Podrobně uvedenY v

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

prorrajímatel se dohodl s nájemcem ve smyslu ust. § 686 a) občanského zákoníku o sloŽení kauce

ze stiany rrájemce ve výši I(č 8.187,-- s tím. že kauce je splatná nejpozději při PodPisu této

nájernní smlouvy.

pronajírrrat e1 se zavazuje kauci uložit na svém zvláštním bankovním irČtu a PouŽÍt tYto finanČrrí

prostředky pouze t< thráac polrledávek na nájemném. službách spojených s uŽÍvárrím bYtu a jiných

pohledavák vůči nájemci v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu.

vykonatelným rozhodčím nálezem či rrájemcem písemně uznaných.

Vlastní kauce a práva a povinnosti ztéto smlouvy, týkající se kauce, přecházejí na osobu, na

kterott přejde nájém k předmětnému byu dle př,ísl. ust. obč, zák, v platném znění.

V případě oprávněného čerpání karrce ze strany pronajírnatele je nájemce povinen do jednoho

m8síce od čerpání kauce tyto prostřeclky doplrrit,

Nedodržení této llrůty bude považováno za hrubé porušerrí povinností nájemce dle ust, § 71 1, odst.

2 písm, b) občanského zákoníku s moárostí pronajímatele dát nájemci výpověď z nájmtr bYu.

pronajímatel je povinen po skončení rrájmu vrátit nájemci či jeho právnímu nástuPci kauci, Pokud

nebylá čerpana, do 1 nrěsíce od dne, kdy byl bý vyklizen a předárr pronajírnateli.

Pronaiímatel přenechává byt uvedený v č1,

od 19. t.ZOn do 18. 1.2012.

C]. il.
1. této smlouvy clo užívání na dobu určitou, s ťtčinností



Cl. III.

Nájemce se zavazuje platit protrajímateli, zastoupenému l)omovní sprár,ou nrěsta Přerova,
měsíčně:
- smluvní náiemrré zbytu v dohodnuté výši dle evidenčního listu
- ťrhrady za plnění poskytovaná s tržíváním bl,tu (zálohově), stanovené v evidenčnírn listu, který

je přílohou této snrlouvy.

Tyto zálohy na úhrady jsou určené:

- zadodávku tepla a teplé vody dle platných cenovýclr výměrů MF ČR. vyhl. č. 372l2a0}, Sb. a

č.15212001 Sb. v platném zrrění

- irklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, přibližování
popelnicových nádob

- za dodávku vody a odváděrrí oclpadníclr vod (vodné a stočné) dle vylrl. 4281200I Sb, ve znění
pozdějších předpisů a platných ..nor,ých výrněrů MF CR

- poplatekzaužívání domovní prádelny dle vyhl. č, 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č.

5261199a Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů-*pokud bude užívána.

Smluvní strany se dohodly, že nájenrné bude možné změnit buď dle právního předpisu, který bude

výpočet najemnóho a jeho výši upravovat, nebo o míru inflace, vyhlášené Ceským statistickým

irřadem, a to k datu vyhlášení.

pronajimatel může jednostranně změnit výši nájemného, pokud tak stanoví zviáštní právrrí předpis.

Výši měsíčrrích záloh za plnění poskytovaná s užívánírn bytu (tzv, služby) může pronajírnatel

změnit, je-li pro to důvod vyplývalící ,ze změny dané zvláštním předpisenr nebo z rozhodrrutí

cenových organů popŤ, z dalších důr,odů. Změnu irhrady o,znžtmi nájemci pronajímatel písemně,

Nájemné vč. záloh za plnění posk;,,tovaná s užíváním bytu se platí měsíčně, a to nejpozději clo

posledního dne běžného měsíce, pokud platný právirí předpis nestanoví jinak, Nezaplatí-li rrájemce

nájemné nebo úhrady za plnění poskl.tovaná s užíváním bltu do 5dnů po iejich splatnosti. ,je

povinen zaplatií pronajímateli poplatek z procilení.

čt. tv.
Nájemce se zavazuje, že bude užívat rrvedený byt r,ýhradrrě k bydlení. K jinému účelu lze by1, či
jeho část, užívatpouze se souhlasem pronajímatele,

Dále se nájemce zavazťle,.

- ve smyslu § 665, odst. 1 Občarrského zákoníku v platném znění umožnit přístup pracovníkŮm

pronajírnatele ke kontrole, zda byt" jeho vybavení, součásti a příslušenství jsou uŽÍvány

řádným zpťrsobem a umožnit pracovníkům pověřeným pronajímatelem odečty měřících
zaŤízení, umístěných v bl,tě

- provádět domovní úklid ve společných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně

příslušný,ch podmínek, týkající se: úklidu společných prostor domu jako jsou chodby,

ichodiště, sklepní prostory apod,, úl<lid clrodníku před domem vč. odklizení sněhu. V případě

neplnění těchto podmínek zajistí pronajímatel úklid na náklady nájemce,

čt, v,

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

smlouvě o podrrájmu nebo bez časovélro určení jen s písemným souhlasem pronajímatele.



čt. vt.
1. Nájemce je povinen oznámitpronajímateli :

- každou změnu v počtu osob, které společně s nájen'cem uživaji bý vč, jejich osobníclr údajťr

(méno, příjmení, datum natozeni, státní příslušnost) do 15-ti dnů od posleclní skutečnosti

- potřebu opTav! které má provádět prorrajírrratel.

2. Pronajírrratel a nájernce se dohodli, že kromě rrákladů na drobné oplavy a nákladťl spojených s

běžnou ťrdržborr si náiemce zajišt'uje a hraclí r,eškeré oplavy a výměny vrchních částí podlah
včetně podlahovýclr krytin a veškeré opravy i výměny dále uvedených zaŤizovacíclr předmětů
(předmětů vnitřního vybavení) v bytě, a to včetně nakladů spojených s jejiclr dovozem.
instalací, pr'ípadných potřebrrých revizí, připojení apod. Jedná se zejnréna o následující
předměty a jejich veškeré opravy: topidla včetně kotlů UT a ET, sporáky, pečící trouby" vařiče,

kuchyňské lirrky. vestavěné skříně včetně spížních, ohřívače vody včetně kombinovaných,

klozetové mísy včetně splaclrovačů, bidety, vany, sprchovací boxy, vodovodní baterie včetně

výtokových ventilů, umývadla, samostatné diezy, vodoměry na studenou vodu, digestoře

(odsavače par), poštovní schránk,rl. vrritřní dveře, svítidla, infrazáŤlče.

pronajímatel bude zajišťovat výměny vodoměrů na TUV, termostatických ventilťi rra radiátoreclr

Úr a" individuálních rozdělovačťr toprrých rrákladů (měřičů tepla) na radiátorech ÚT s tím, že

náklady rra tlto zařizovací předměty budou rozúčtovávány nájemci formou rněsíČních Úhrad ve

spojitosti s nájemným.

čt. vtt.

Záník nájmu bytu

- Nájem bytu zanikne dle § 710, odst. 1 Občanského zákoníku v platném znění písemrrou

dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebo pisemnou výpovědí.

- V případě, že nájenr bytu byi sjednán rra dobu určitou, skončí uplynutím této doby.

- V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta" kdy má nájern skončit, a to nejméně 3 měsíce

tak, aby skončila ke korrci kalendářního měsíce.

_ pronajímatel může nájem byrr vypovědět jen dle ustanovení § 71 1, odst. 2 písm. a) b) c) d) e)

obo. iákoníku v platném znění, s přivolením soudu dle ustanovení § 711 a, odst. 1 písm. a) b)

c) d).

po zániktr nájmu bytu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vŠÍm

vybavením i zaŤízením ve stavu. 1, jakém jej převzal s přilrlédnutím k normálnímrr oPotřebení Při
ráanem užívání a údržbě, o odevzdání bytu prorrajímateli se pořídí zápis v protokolu o Převzetí
bl,tu,

čt. vtlt.
závěreěná ustanovení

1. Vznikne-li nájemci škoda zpťrsobená pronajímatelem, tu,adí tuto Škodu pronajímatel, Vznikne-

li pronajímatÓH škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteří s rrím bydlÍ, hradí tuto ŠkodLr

rrájemce,

z. Nájemce nesmí v bytě prováclět stavební ťtpravy, či jiné podstatné zmény bez písemňého

souhlasu pronajímatele, a to ani na vlastní náklady,



3, pokud tatcl smlouva nestanoví jinalt, platí o právech a povinnosteclr nájemce i Pronajínratele
vyplývajících z nčýemního poměru ustanovení Občanskóho zákoníku v platném zněnÍ,

piáapiyi jej provádějících a doplrluiícíclr a platného Donrovního r'ádu, které se nájenrce

zavazuje clodržovat.

Nájemní smiouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Po jednom obdrŽÍ kaŽdá

strana.

Doclatky k této smlouvě musí mít písemnou ťormu,

Snrlouva nabývá platnosti posledním podpisem smluvní strany.

Nájemce (spol. nájemci) je (|sou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 15dnů změnu v

poúru orot'by,llí"ich (přrhláienych; v býě tak aby zá|ohy za služby spojené s užíváním býu

mohly bý účtovárry oá následujícího měsíce od vzniku rozhodných skuteČností Pro ÚČtovánÍ,

poruj.ni této povirrnosti s proálením nad 1 měsíc bude posuzováno_jako hrubé porušeni

poul*orti vyplývajících ználmu bytu dle § 711, odst.2. písm, b) Občanského zákoníkr"r

v platném znění.

V případě, že nájernce a osoby v bytě bydlící budou dodržovat Domovní řácl, Plnit veŠkeré

pňrrnortÍ, které jinr vyplýr,aji znájmubytu a znájemní smlouvy a nebudou porušovat dobré
'nrruuy v clomě u nal.n .. Úuo. ,.rpóktovat zvýšení nájemnéi.o dle v té době Platného Právnílro

|r.apiru nebo na irroveň obvyklého rrájemrrého, pokud takový předpis nebude, zavazaje se

pro*jin*rel uzavřít s nájemcem novou nájemní smlouvu k témrrž bytu dvakráú, vždy na dobu

tří let a poté na clobu ner-rrčitorr,

Nájemce podpisem smlouv1, výslovně prohlašuje a_činí nesporným, že pronajímateli dal ve

smysl,ruri.5-t3c, odst (1), písm, c)zák.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel vplatném zrrění a

v souladu se zákonem e. to]noo0 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonŮ

v platném znění, souhlas s využíváninr svého roclného čísla pro účely potřeb pronajímatele,

4.

5.

6,

7.

8.

9.

V Přerově dne : 18.1.201 1

Pronajímatel:

Antonín Čechák
ředitel otgutizace

Nájemce:

("?.

,í 
,

í

t
:

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

i. ,r

1Ji


