
NAJElvtNí snnLoUVA
uzavřená dle §§ 685 a 686 ObČanského zákonftu v platném znění a na základě čl, 4, odst. 1 Smór_
nice Městské rady o hospodařenís obecními byty
mezi
městem Přerov zastouPeným Domovnísprávou města Přerova, Blahoslavova 3, přerov zastoupenou
ředitelem ing, lvanem Tišerem
(dále jen pronajímatel)
a

Jméno a přljmení
(dále jen nájemce)

rnri ň

čl. l.

Předmětem nájmu je byt č. ,.,. ... , ,...l.,,".... kategori€ o ..,....l_,.,"Lqkqjjoh akuchyni s příslušen_
stvím, v ,_..p.í.i;.*.rr+atře domu č, p.t - -- ,. v Přerově, ulice ....;
Č. or, ,.. l..,... vČ. skÍePu Č. ,.,..'.|., Potřebné přesné údaje pro výpočet maximálního nájemného vč.
přesného rozsahu vybavení azaťízení bytu jsou uvedeny v evidenčním listě, kteni tvoří přílohu č. 1. tá_
to smlouvY, Stav bYtu, rozsah vybavenía příslušenství jsou dále podrobně uvedeny v,,protokolu o pře_
vzetí bytu", který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Pronajímatel přenechává byt uvedený v čl
na dobu neurčitou.
Na dobu určitou od ,...,.,."i;;;;r:;,........,.. do

čl. lt"

l. tóto smlouvy do užívání nájemce s účinností od ].....

čl. lll.

Nájemce se zavazuje platit pronajímatelí zastoupenému Domovnísprávou města Přerova měsíčně:- nájemné z bytu ve výši .::;.t...*.:.:,...,,;:Kč

- Úhrady za plnění poskytovaná s uŽÍváním bytu (zálohově), stanovenó v evidenčním lístu, který je
přílohou této smlouvy,

Tyto zá-lohy a úhrady jsou určgry:

- za dodávku tePlé Vody @@@n
\A

- Úklid sPoleČných Prostor v domě, uŽÍvání vlhahů, osvětleníspolečných prostor, kontrola a čištění ko_
mínŮ, vybavení bytŮ spoleČnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz popela a smetí vč, vynášky
popelnicových nádob dle vyhl. 176193 Sb, ve znění pozdějších předpisů

- za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) podle vyhl. dle vyhi. 144n8 Sb. ve
znéní pozdějších předpisů a plainých cenových výměrů MF ČR

- poplatek za uŽÍvání domovní prádelny dle vyhl. 580/90 Sb., kterou se provádí zákon ó, 526/90 Sb,
o cenách ve znění pozdějších předpisů.



pronajímatel může jednostranně změnit dši nájemného, pokud tak stanoví zvláŠtní Právní PředPis.

vysi Áosieních záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tzv, služby} mŮŽe Pronajímatel změnit,

1e_li pro to důvod vyplývajícíze změny dané zvláštnínr předpisem nebo z rozhodnutÍcenových orgánŮ,

popiipaae z dalších důvodů. Změnu úhrady oznámí nájemci Domovníspráva města Přerova PÍsemně,

Nájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí měsíČně, a to nejPozději do Posled-

ní1ro dne běžného mésíce, pokud platný právnípředpis nestanovíjinak. NezaPlatÍ-li nájemce nájemné

nebo úhrady za plnění po.iytouuná s užíváním bytu do 5 dnů po 1ejich splatnosti, je Povinen zaPlatit

pronajímateli poplatek z prodlenía příslušný manipulační poplatek.

čl. lV.

lriájemce se zavazuje, že bude užívat uvedený b$ r4ihradně k bydlení, K jinému účelu lze byt, Ďi jeho

část užívat pouze se souhlasem pronajímatele - Domovnísprávy města Fřerova,

Dáie se nájemce zavazuje:

_ ve smyslu § 665 odst. 1 o. Z. umožnit přístup pracovníkŮm Domovnísprávy města Přerova ke kon-

trole, ida úyt, 1*r,o vybavení, součásti a příslušenství jsou užívány řádným zPŮsobem a umoŽnii

pracovníkům poveřeným Domovní správou města Přerova odečty měřících zařízenÍ, umístěných

v bytě

_ provádět domovní úklid ve společných prostorách dle dohody s ostatními nájemci Podle místné PřÍ-

slušných podmínek §?kající se

úklidu chodby, sxlepů apod,, úklid chodnrku před domem vč. odklizení sněhu. V PříPadě nePlnění

těchtopodmínekprovedeDSmPúklidnanákladynájemce.

čl. V,

Nájemce může pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podná.imu na dobu určenou ve

smlouvě o podnájmu nebo bez časového určeníjen s písemným souhiasem pronajímatele zast, Do_

movní správou mósta Přerova,

ňl \/lUl. Y l,

Nájemce je povinen oznámit Domovnísprávě města Přerova:

_ každou změnu v počtu osob, které společně s nájemcem užívají bs vč, jejich osobních údajů (jmé_

no,příjmení'rodnéčísio)do30{idnůodposlednískutečnosti

- potřebu oprav, které má provádět prona!ímaiel,

čl. Vll,

Zánik náimu bytu

1. Nálem bytu zanikne písemnou dohodou dle § 710, odst. 1 o. Z. mezi nájemcem a pronajímatelem,

zast,DomovnísprávouměstaPřerova,nebopísemnouuýpovědí,
2. v případě, že nájem bytu byt sjednán na dobu určitou, skončítaké uplynutím této doby,

3. V písemné výpovědi musítyt uvedena ihůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce tak,

aby skončila ke konci kalendářního měsíce,

4. pronajímatel může nájem bytu vypověděi jen s přivolením soudu (dle ustanovení § 711 obč, záko_

níku).



Po zániku nájmu bytu je nájemce bytu povinen byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli se vším r.y_

bavením a zaťízením ve stavu, v jakém je.j převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při řádnérn
užívání a údržbě. O odevzdání bytu pronajímateli se pořídí zápis v Protokoiu o převzetíbytu.

čl. Vlll.

závěrečná ustanovení

1. Vznikne_li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradítuto škodu pronajímatel, Vznikne-li pro-

najímateli škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteřís ním bydií, hradítuto škodu nájemce,

2. Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy, či jinou podstatnou změnu bez souhlasu pronají-

matele,é to ani na vlastní náklady,

3, pokud tato smlouva nestanovíjinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele vyplý-

vajících z nájemního poměru ustanoveníObč. zákoníku v platnám znění, předpisů jej provádějících

a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce zavazuje dodržovat.

4, Nájemnísmlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá strana,

5. Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti posledním podpisem smiuvní§trany.
7. Nájemce (spol, nájemci)je (sou) povinen {povinni) oznámit pronajímateli do 30 dnů změnu v počtu

osob bydlících (přihlášených) v bytě, tak aby zálohy za služby spojené s užíváním by,tu mohly b!1

účtovány od následujícího měsíce od vzniku rozhodných skutečností pro ÚČtovánÍ.
porušení této povinnosti bude posuzováno jako hrubé porušení povinností vypilivajících z nájmu

bytu dle § 711 odst, 1), pfsm. d) Občanského zákoníku.
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č. 1-evidenčnílist
č. 2 - protokol o převzetí bytu

Přílohy:


