
l§ájemni smlouya

uzavřená dle §§ 685, 686 a 686 a) Občanského zákoníkrr v platndm zněni a rra základě čl. V1, odst.
1" Vnithího předpisu č, 28i05, v_vrlanélro Radorr města Přerova o hospodaření s obecními bl,ty, ve
znění vrritř,ního předpisu č. 10/06,

nrezi

statutárnírn městem Přerov, zastoupenýn: Domovní správorr mčsta Přerorra, Blahoslavova 3,
Přerov, zastoupenorr ředitelenr Antonínem Čechákem
(dále j en pranaj írnatel)

a

Jméno a přijmení:
(dále jerr nájernce)

čt. t.

Předmětem nájmu je byt č§ dle dříve ptatuýth předpisů kategorie I {standard) 0
2. pokojích a kuchyni s přfslušensfvím v$ patře rlomu č.p.Ov Přerově,ID č.orO
vč. sklepu čl
Fotřebné přesrré ťrdaje pro výpočet nájemrrého jsou uvederry v evidenčním listě, ktery tvoŤi
přílohu č. 1 této smlour,y, Stav bYu. rozsah vybaverrí a pi,íslušenství jsou dále podrobně uvedeny v
,.Protokolu o převzetí bytu", který tvoří př,ílohtr č. ? této smlouvy.

Pronajimatei se dohcldl s nájemcem ye smy§lu ust, § 686 a) občanského zákoníku o složení kauce
ze strany rrájemce ve r}ši Kč 8.199,-- s tím, že kauce je spiatná nejpozději při podpisrr této
nájernní smlor"rvy.

Pronajírnatel se zavazuje kauci uložit na svém bankovním účtu a použit týo finanční prostředky
pouze k úhradě pohledávek na nájernrrénr. siužbáclr spoj*ných s užíváním bytu a jiných
pohledávek vrrči rrajemci v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelrrýnr rozlrodnutím soudu, či
náj emcenr písernně uztratrýclr.

Yiastní kauce a práva a povirrnosti z této smlouv.v. týkající se kauce. přechéaeji na osobrr" na
kterou přejde nájem k přednrětnénru bytr"r dle přísl. r.rst. Obč, zák. v platnénr znění,

Y případě oprávněného čerpání kauce ze strany pronajímatele je nájemce povinen do iedrroho
měsíce od čerpání kauce §to prostředky dcrplnit.

Nedodržení této lhŮty bude považovátro za hrubé ponršerrí povinností nájemce dle ust. § 71 1. ndst,
2 pisrn. b) občanského zákoníku s nrož._nosti pronajírnatele dát n;ijenrci r,ýpověď z-ná.imu bytu,

Prorrajínratel je povinen p0 skončení rrajmu vrátit ltauci nájernci či tomu, kterému svědčí
rozhodnutí soudu nebo jinóho veřejného úřadrr se stejnými účinky, pokrrd rrebyla čerpána. do 1

měsíce crcle dne, kdy byi by vJklizen a předán pronajímateli.

čt. n.

Pronajímatel přenechává b3,t rrvedený v č1, I. této smlouvy do rržívání na dclbu určitou, s ťrčinností
od 15,6.2012 do 14.6,20l5,



L

či. m.

Nájenrce se zavazuie platit prorrajímateli, zastoupenénru Dotnovní sprár,ou města Přerova,

rrrěsíčně:
_ smluvni nájernnó z bytu v dohodrruté výši dle eviderrčního ]istu

- úhrad_v ,a ptnění poskytovaná s užíváním bYu (zálcrhově), stanovenó v evidenčním listu, který

je přílohou tóto smlouvy,

Tl,to zálohy na úlrrady jsou trrčerré:

- čištění. prohlídky a revize spalinových cest

- zadodál,ku tepla a te.plé vody d}e platných cerrových výměrů MF ČR, yyhl, č. 37?12001 Sb. a

č. 15212001 Sb, v platnóm zněni

- úklid společných prostor v domě. osvětlení společnýclr prostor v donrě. pŤibliŽovárrí

popelnicových nádob

- zadodávku vody a odvádění odpadníclr vod (vodné a stcčné) dle vyhl. 42812001 Sb, ve zněni

pozdějších předpisů a platných cenových výměrů MF CR

_ poplatek za užívání donrovní prádelrry dle vyhl. č. 5S0/199ů Sb,, kterou se provádí zákon Č.

526l§9a §b. o cenáclr, ve znění pozděiších pi,edpisŮ * pokud bude rrŽÍvána,

§nrluvní strany se ciohodly, že nájenrné bude nrožné změnit bud' dolrodou nebo dl* právního

předpisu, který bude r,ýpočet nájemnélro a jeho výši rrpravovat, nebo o nríru inflace. vyhiáŠerre

Český,m statistickým úřadenr, a to k clafu vyhlášení.

pranajímatel může jednosiranně změrrit výši nájemného. pokr.rd tak stanoví zvláštni právrrí předpis.

Výši měsíčníclr záloh za plnění poskytovaná s užír.,ánim bytu (tzv. siužby) mťrŽe pronajímatel

alěni1 je_li pro to důr,od vyplývající z* znrěny dané zviáštním pi,edpisem nebo z rozhodnrití

cenových orgánů popř. z datších důr,odů. Změnu úhrady ozn&ní nájernci pronajírnatel písernně.

Náienrné vč. záloh za p}něrrí poslry,tovaná s užívánjm bytu se platí měsičrrě, a to nejpozději do

posledního dne běžného měsíce, pokud platný právní předpis trestanoví jinak, Nezaplatí-li nájemce

na3emne nebo ulrrady za plrrění pnskltovaná s uživánim bltrr clo 5dnů po jejich spiatnosti. je

povinen zaplatit pronajimateli poplatek z prodlení,

čt. tv.
Nájemce se zavazuje. že bude užívat uvedený byt výlrradně k bydlerrí. K jinému účelu lze byl, či
jelrcr část, uživat pouze se snuhlasem pronajímatele.

Dále se nájemce zavazuje:

_ ve snryslu § 665, odst. 1 Občanskélro zákoníkrr v platném znění umožnit přistrrp pracovníkŮm

pronajímatele ke kontrole, zda b"t, jelro vybavení. součásti a příslušenstvi jsou rrživany

iaarrv* způsobenr a umožnit pracovrríkům pověřeným prorrajímatelem odečty nrěi'ícíclr

zaŤízeni, umístěnýclr v bytě

- provádět domovni ťrklid ve společnýclr prostorách dle dohody s ostatními nájemci podie mistně

piíslusných podmínek, týkající se: ůklidu společrrých prostůr domu jako jsou clrodby.

schodiště, skiepní prostory apad., úklid chodrriku před domem vč, odklizení sněhu. V PříPadě
nepinění těclrto podmírrek zq|isti pronajínratel Úklid na náklady náiemce,



Cl. V.
Nájemce nrťrže pronajatý birt jehr: část přerrechat jinému do podnajrnu na dobu určenou ve
smlouvě o podnájmu nebo bez časováho určení jerr s pisemným souhlasem pronajínraiele.

čt. vt.
l, Niiiemce je povinen ozniimit pronaiímateli :

- kaŽdou změnu v poČtu osob, které společnč s nájemcenr r-ržívají byt vč. jejich osobních údajů
fiméno, příjmení. datunr narození, §tátni příslušnost) do 1S-ti dnů od poslední skutečnosti

- potřebu oprav. které má provádět pronajímatel"

2. Pronajímatel a nájemce se dol"rodli^ že kronrě nákladů na drobné opťavy a nákladťr spojených s
běŽnou Údržbou si nájenrce zaiišťuje a hradí veškeré oprav,v a výrněny vrchních částí podlah
vČetně podlahových kr;,tin a veškeré opravy i r,ýměny dále-uvedenych zařizovacíeh preameti:
(předmětŮ r'nitt'ního vybavení) v bytě, a to včetnč nakladťr spojenýclr s jejich áoro.*nr.
instalaci, připadných potr"ebrrých revizí, připojení apod. .Tedná se zejména o následující
předměty a jejich veškeré opravy: topid}a r,četně kotlů ÚT a ET, sporáky, pečící trouby, r,ařiče,
kuchyňské linky. vestavěné skříně včetrrě spížrrích" ohřír,ače vody včetrrě kombinovanýclr,
klozetové mÍsy vČetně splachovačŮ, bidety, vanyJ sprclrovacf boxy, vodovodní baterie včetrrě
vytokovýclr ventilŮ, urnývadla. samostatné díezy, vodoměry na studenou vodu. digestoře
(odsavače par), poštovní schránkv, vnitřní dveře. §vítidia, inřazářiče.

Naiemce byi upozorněn, že do běžné údržby patří i seť,izováni a u&žba kováni oken a
balkonových dveři vČetně pronrazávání pohyblirych částí kováni, a to již i v zaručních lhůtách.

Pronajímatel bude zaiiŠťovat výrněny vodoměrů na TUV, termostatických ventilů na radiátorech
UT' a irrdividuálrrích rozdělovačů topnýclr nákladů {měřičů tepla) na radiátorech ú"r s tírn, že
nákladY na §Ťo zařizovací předrněty budou rozúčtovávany nájemci formou měsíčnich úhrad ve
spojitosti s nájemnýrn.

Cl. vII.
Zánik najmu bltu
- Nájem bltu zarrikne die § 710, crdst. l Občanského zákoníku v platném znění pís*mnou

dohodou mezi nájemcem a pronajírrratelem nebo písemnou 1,ýpor,ědí.

- V případě, Že nájem bYu byt s.}ednán na dobu wčitou, skončí uplynutin: této doby.

- V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta. kdy nrá nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce
tak, aby skončila ke konci kaiendářrrílro nrěsíce, 'l

- Pronajímatel mťrŽe najem bYu vypovědět jen dle ustanovení § 71 1, odst. 2 písnr. a) b) c) d) e)
ObČ. zákoníkuvplatrrém znění, spr'ivoiením soudu dle ustanovení § 711 a, odst. 1 písm, a) bj
c) d).

Po zániku najnru bytu je najenrce povinen bl.t vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vším
vyŮavením a zařízením vg §taw" v jakém jej převzai s přihlódrrutírn k normálnímu opotřebení při
řádnóm lržívaní a údržbě. O odevzdání bytu pronajímateii se poŤídí zápis v protokolu o převzetí
bl.tu.



C1. Vm.
V,áv*ečná nstanov*ní

l. Vznikne-li nájemci škocia způsoberrá pronajímatelem, hradí tuto škodu prorrajímatel, Vznikns-
li pronajírnateli škoda zpťrsoberrá nájemcenr nebc těmi, kteří s ním bydlí, hradí tuto škodu
nájernce,

2. Nájemce nesmí v bytě provádět stavební ťrpravy, či jiné podstatné změny bez písemr:élro
souhlasrr pronajírnatele, a to ani na vlastrrí náklady.

3, pokud tato smiouva nestanor,í jinak. platí o právsch a povinnosteclr najemce i pronajímate]e
vypl;fi,ajících z ni4enrní}ro ponrěru ustanovení Občanské}ro zákoníku v platrrénr znéní,
předpisů jej provádě.lících a doplňujících a platného Dornovního řádu, které se nájemce
zavazuje dodržovat.

4. Nájeinní snrlouva se vyhcrtovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá
strana"

5. Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou farmu.

6, Snrlouva nabývá platnosti poslednírn podpisenr snrluvní §trany,

7. Nájemce (spol. nájernci) je fisou) povineri (povirrni) oznámit pronajírnateli do 15dnů změnu v
počtrr osob b,vdlících (přihlášených} v bytě tak aby zálolry za služby spnjené s uživáním b;,tu
nrohly být účtovány od následujícího měsice od vzniku rozliodných skutečností pro účtování,
Porušení této povinnosti s prodlerrínr nad 1 *rěsic brrde posuzová*sa jako luubé potu§eni
povinností r,,?piývajících znájmu bytu dle § 711. odst,2, pisrrr. b) Občanského zákonikrr
v platném znění.

8. V případě, Že nájenrce a osoby v bytě bydlící br.rdou dodržovat Domovní řád. plnit veškeré
povinnosti. které jini vyplývaií z nájmu bytu a z nájemni smlouvy a nebudou porušovat dobré
míavy v domě a nájemce bude respektcvat zvýšení nájemnélro dle v ti době piatného právnílro
pi'edpisu nebo na úroveň obvyklého nájemrrélro, pokud takový předpis nebrrde. zavazu.ie se
pronajímatel uzavřít s nájemcern novotl rrajenrní smlouvu k témuž bltu na dobu nrurčitou.

q. Nájemce podpisenr smlouvy výslovně prohlašuje a čirrí nesporným. že pronajínrateli d.al ve
smysiu ust. § 13c, odst (1). pism, c) zák,133/2000 Sb. o eviderrci obyvatel v platném znění a
v souladu se zákonem č, 10l/?000 Sb. o oclu,aně osobrrích údajů a změně některých zákonů
v platném zněnÍ, souhlas s vyrržívánínr své]ro rodrré}ro čísla pro účely potŤeb pronaiímatele.

V Přerově dne 18.6,2al2

Pronajínratel: Nájernce:

Antonin Čechak
r'editel organizace

ro{1í\.i
ť\ / * d I

,r,ilí' l ť i,i t l{ \l \ ,-\,, \\- 
^r

Přílohy: č. 1 - evidenční list


