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Ltaavřeiráclle§§685.686 a68'6a) ObčarrskéhczákoníkuvplatnénrzněníarrazákladČČl.Yi.oclst.
i. Vnitftrilra předpisr_r č.28l05, vydaného Raclou n:lěsta j}řerova o ilcsparlařelrí s rrbeenír"rii b"rŤ}'" '"'t:

znční vnitřnílro předpisr,r č. 10/06,

mezi

stalrttárnir:t městem Přetov. zastoupenýrn _Donrovní splávou měsia Přerorla- i}l*hoslaYova --1,

Fřerov. zastoupenou ředitelem Antonínenr Ceohákem

trjáie j en prorraj ímate1)

a

., l1,}ť}l{]aprl.1l]lťill, _ _-

irláie jerr nájemce}

čt. t.

Fředmětern nájmu je b_vt č.--, Jle dřívt platných přeťtpisli kntegorie §. {stxnelarai} o n" Pn§<o.§i

x $iuchyrri . přt.toš"rrsfi,ím vylpatře donru č"p. 

-)' 

Fřerot'ě, Č"or.{ } vČ,

s}<lepu č.37

pr;ti.ebné přesnó ťrdaje pro výpočet najenrnóho jsou uver.i*n;,, v *videnČnín'l }isťě. který tl'oŤÍ

přílohu č. 
'1 

této smlouvy. Stav b}.ttt, rclzsah vybavení a přísluŠenství jsori dále podrobně ul'erlenl' r'

,,Protokolu o převzetí bl/tu", který tvoří přílotrru č. 2 této snrlotlvy.

pronajírnatei se dolrod1 s nájernceín, ye smy§lu r-ist, § {rS6 a) občanskéiro zákor:Íku o sloŽení kauce

ze strarry nájemce ve výši Kč $.187,-- s tinr, že kaut-:e je splatná ncjpozďěji při poeipistl titl:

rraielitní srnIour 5,.

. Ilronajínratel s* ri*iazuje katici uložit na svém bankovním účtu a použit tyla Íi;raiiční prosiředk;,

pour* k úlxadě poh.lerlávek ila rrájerr-rnénr. službách spojerrýclr s rržir'áním bytu a jirrý'ch

pohledávek vůči rrajenrci v srruvislosti s nájmenr, přiznaných v.vkanateinýnr rozhcdnutím sourlr"l. Či

nái emcem piserrrnč uz.narrých.

Vlastní kauce a práva a povinnosti z této smlouvy. týkajici se kauce. př'echárejí na osobu, na-

ktercu přejde nájern k předmětrrému bytu dle přísl. ust, 01rč, zák. v platnórrr zněnÍ"

V připadě oprávnčrrého čerpáni kauce ze strany pronajímate}e ie nájenrce povinen do iednoho

inčsíce od čelpání l<auce §,to prostředky doplnit,

j{edodržení této llrůty bucle považor,áno za hrubé irorušerli povinností irá"ienrce dle ust, § 711. orisi.

? písm" b) občanského zákoníku s možností pronajimateie ctrát nájemci výpověď z nájnru bltu.

pronajírnatei je povinen po skončení nájnru vrátit kauci nťrjemci Či tomu, kterému sr'ČdČÍ

rozlro-dnutí soudu nelro jirreho veřejnéhc úřaelu se stejirýnri účink_v, Pokud nebYla ČerPána, dt i

měsíce ode dne" kdy byl blt vyktrizen a přeclán pronajímateli,

čt. tt.

pronajínrate} přenechává byt uvederrý v či. L této smlouvy do užíi,,ání na ciotrri urČitor,r. s ťrČinnosti

od 19.1,201? do 18,1,2{}l5.



Cl, ItI"

Náiemce se zavazr"tje platit pronajímateli, zastoupenómu Donrovní správou rněsta PŤerar,,a.

rrrěsíčně:
* smluvní rrájemné z bytu v dohodnutó výši dle evidenčního listu
- úhrady za plrrěrrí poskltovaná s užívánírr, bytu (zálolrově). stan*vené v evidenčnírn listu" který

je přílolrou této snllouvy,

l'yto zálohy na ťrhrady jsou určené:

- čištění. plohlídky arevize spalirrovýclr cest

- zadodávku tepla a tepló vody clle piatných cenových výnrěrů MF ČR. vyhl, Č. 372i2001 §b. a

č,152l2aT Sb. v platnémznérrí

- úklid společných prostor v domě. osvětlerrí spoiečných prostoí v domé. přikrliŽován1

popelnicor,ých nádob

- za dodár,ku vorly a odváděni odpadních vod (vodné a .stočné) dle vyiri. 42E120$ j Sb, ve zněli
pozdějších předpisů a platrrýclr cenových výnrěru MF CR

_ popiatekzauž,i]l,ámí dornovní prádelny d]e Vvhl. č. 58L)1199CI St}., kterou se provádí zákon č.

526lI99a Sb. a cenáclr, ve znění pozdějších předpisťr * pokuri bude uŽÍr'ána.

§lnluvní strany se dohodly, že nájernné bude ruožrré změnit brid' dohodou nelro dle Právního
předpisrr. který bude výpočet rrájerrrného a jeho výši uplavovat. nebo o rníru inÍlace" vyhláŠené

Českým statistickýnr úřadenr. a to k d6li} rlylrlášení.

pronaiímatel může.iednostrarmě zrr.ěnit výši nájenrného. pokr_r<j tak stanorr{ z-vláštní právní předpis.

vysi mesieníclr zálo1r za plnění poskytovaná s užívánínl bi,tu (tzv. služb5") mŮŽe pronajín:latel

,Áčnit, je_li pro to důvod i,yplývající ze změny dané zvláštrrírn pi,edpisem nebo z rozhodnuti

cenových orgánťr papŤ. z dalších důvodťr. Změn,ii úhrady oznámi nájernci pronajínratel pÍsenrnČ.

Nájenmé vč. záloh za plnění poskytovarrá s užír,ánínr trytu se platí měsíčně, a to nejpozději dtl

.po.1.drrího dne běžného měsíce. pokud ptatný právn{ předpis nestanovi jinak. NezapiatÍ-li nájemce

nájemné nebo úhrady za plněni poskytovaná s užír,áníra b}tu do 5dnů po jejiclr splatrrcsli. je

povinen zaplattt prorraj ím ate l i poplatek z pro d i ení .

čt. tv,

Nájemce se zavazuje. že bude uživat uvedený byt výhradně k bydlení, K jinórnu ilčelu lze bYt, či

jeho část, uživatpouze se souhlasem pronajínratele.

Dále se nájemcc zavazuje:

* ve snyslu § 665. odst. 1 Občanského zákoníku v p}atnérrr zněrrí umožrrit přístůp pracovrríkťrrrr

pronajímatele ke kontrole. zda byt. jeho vybaveni, součásti a přístrtršenství jsou trŽÍvárr_v

iaarr;;* způsobem a umožnit pracovníkům pověřeným prorrajímatelem oclečty měřícíclr

zašizení, umístěných v bytě

_ prováclět domovní úklid ve společných prostorách die dohody s o§tatními rrájemci Podle místnČ

prislusrrych poclmínek, tykajici se: úkliclu společrrýclr pťostor donru jako ,jsorr clrodby,

schodiště, skiepní prostory apod., úklid chodrdkr-r před clonretn vč. r:dklizerrí sněiru. V PříPadě

neplnění tčchto poclmínek zajisti pronajímatel uklirl rra náklady nájemce.



Cl. V"

Nájemce rrrůže pronajatý byt jeho část přeneclrat jinénru do podnájn1l-} na dobu urČcn0u Vť

snriouvě c podn{rtrr_r rrebo bez čascvéhcr určení jen s písernnýnr souhlasern pronajítlratele.

čt, vt.

1, Nájemce je povinen oznámit pronajínrateli :

_ každou zir:ěnu v počtu osi:b, které spo}ečnč s nájentcenr užír,aii b}'t vČ. jejich osobnlch Údajú

fi*réno" pií_irnení. ilatum narození, státní příslušnost) do 15-ti dnŮ od poslední skuteČnosti

- potřebu i]pra\/, které nrá prcvádět pronajínratel,

2. prorraiínratetr anájemce se dohodli, že kronlě nákladů na dtobné $pťavy a nákladŮ sPojených s

běžnou {ldržbou ,i ná;**"u zajišťuje a lrradi vešl<eré cpra\iy a vý-nrěny vrchníoh Části Pocllah

včetně podla}rových Ňytin a veškeré c}pral,y i výnrěny dále uvedenýcir zařizovacích PředmČtŮ

(předmitů vrtitŤního v}bavení) v bytě. a to včetně na}iladů spojenýclr s jejich dovozenr"

instalací, případný-clr potŤebných revizí, pŤipr:jerrí apod. Jedná se zejména o následrrjíci

předměty á;..;i.l, veške1é opra\/}I: topidla rlčetnč kotlr} U'i'a }iT, sporáky. pcČÍcí troub_r*. r'ařiČe"

ilLrcnyRsie iinty, vestavěné skřině včetnč spižniclr, ohřivače vod,v vřetnČ konrlrinovanýclr,

klozetcvé mísy včetně splachovačů. bidet3,. vafi},, sprclrovací box_v, vodovodrri baterie vČetnř

výtokovýclr ventilů, umývadla. samostarná dřez_v. vodonrčry na stucienou voilu, cligestirře

(Ódsavače par), poštovrrí schránky, vnitřní tj\,cře, svitidla^ irrťrazáŤiče.

Nájernce byl 1tpozorněn, že do běžrré úilržby patří i sei"izová,ní a ťldrŽba kor'ání oken a

balkonovýci, a"*ri včetně promazávání pchyblir,ých části kavárri" a to.již i v záruČních trhŮtáclr.

pronajinrate1 bude zajišťovat výměrry vodonrěrri na ]'tJV" ternrostaiických ventilŮ na radiátoreeil

til a indivicluálních rozdělováoů topnYch nákladťr {měřičů tepla) na laciiátorec}r ŮT s tírn. Že

nák}ad1,.na tyto ,zaŤízot,ací předměty budou rozúčtovávány nájenrci ťotnrou rrrěsíČrriclr ťthrad ve

:pojitosii s nájemný,m.

Zánik riájmu bytir

- }dájer.r bytu zanikne dle
dohodou mezi nájemcefii a

L'1" VlI"

§ 7t0. odst. 1 občanskélto zák<lrriku vplatném znění písemncu

prcrnaj ímatelem ncbo pisenrncu yýpovědi.

_ V pr,ípadě. že nájer,n bytu byl sierirrán na dobu rrrČitor-i" skončí uplynrrtírn této dob,V.

_ V písemné výpoi,ědi rnusí být rrvedena lhťrta. kd3, nrá nájem skončit, a to nejrrrénČ 3 měsíce

taŮ aby skončila ke konci kalendářniiro měsíce,

_ Fronajírnatel nrůže nájem bytu vypovědět jen dlc ustanovení § 7i1, crdst,2 písm. a) b) c) d) e}

obč. zákoníku v platném znění, s přivolerrtnr souclu dle ustanovení § 711 a, odst. 1 PÍsnr. a) br}

C) d)"

Fo záníku nájmr_i bytu je nájemce pr:vinen byt v5,ltlidi1 3 1,yfulizerrý odevzciat Pronajírnateli se vŠÍm

vybavením i zarízeníÁ u. ,tuu.r, u jute* jel převzai s přihlédnutím k normálnímu oPotřebení Při

řádném užívání a údržbě, o odevzdání bvtu pronajirnateli se pořídí zápis v protokolu o převzeii

b_vttt.



čt. vtll.
závěrečná ustaneivení

1. Vznikne_li nájemci škocla zprisobsná prirrrajímatelem. hradí tuto Škodu pronajirnatel. Vznikne-

li pronajímor*}i škudu způsoberrá rrájerncem nebo těni. kteří s nírrr b_vdli. }rradí tuto Škotlrr

najemce,

2, },1áienrce nesnlí v bytě provádět stavební úpravy. či iinó podstatné zneěn3' ber PÍselnného

soulrlasu pranajímateie, a to ani na vlastní náklad.v,

3. pokr_id tato smlouva nestaneivi jinak. plali o práveci. a povinnostech nájenrce i Pronejínratel*

vyplývqjícíclr z nájemního porněru ustanoveni Občanského záktrrríku v Plalrrém zněni-

pi.,ipi.* jet pror,ááějících a doplňujících a piatné}ro Domovního řádrr, které se nájernce

zavazuje dodržovat.

4, Nájemní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoverrích- z nichž pa jedrrom obdrŽÍ kaŽcjá

stťána.

5, Dodatky k této smlour,ě rnus{ mít písemnou forrnr-i"

6. Smloul,a nabývá platnosti posledním podoisenr smluvní strany.

7. hlájemce (spol. nájenrci) je fisou) povinen 1povinni) ozrrámit prorra-iírnateii do trSdnŮ znrěnu v

poĚru osoibydiícicr, 6iirraseny,ch1 v bytě tak ab"v zálolrv za siužby spojené s uŽiváním bYtr"l

irrotrly trl,t ťrčtová,ry oá následuiícího měsíce od vznikrt rozhodných skr-llečností Pro ÚČtovánÍ,

por,ošeni tdto povirrnosti s prod}enim nacl 1 měsíc bude posur,ováno jako hrubd PoruŠe*Í

poviri:rostí vvplývajícíctr znájmu bytu dle § 7tr1, odst.2, písm, b) občanského zákcrrí}iu

1, platném znění.

8, V případě, že nájemce a osoby v býě bydlicí budon dotiržovat Donrovní řácl. Plnit veŠkeré

pouiňouti, které jim vyplývají z nájrrrrr bl,tu a z nájemní sn:louvy a nebudou PoruŠovat dolrré

*ruuy v domě u nal"ro." bude respektovat zvýšeni nájemnóho clie v té době platného Prár'ního

předfisu nebo na úroveň o§l,yklého rTájemného" pokud takor,Ý předpis nebude. zavazuje s*

pro*ii*utel uzavřít s nájemcern novou nťriemní smlouvu k térnuž b)'tu na Cobu tŤÍ iet a Pctá

na dobu neurčitou,

9, Nájemoe podpisern smlorrvy výslovně prcllilašuje a činí nespr:rnýtrr. že Prorrajírllateli dal ve

snr}slu rist. §'l3c, odst {1), písm. c} zák.1331200ů §b" ti evidtncí otl1,'vatel vplatném znění a

v souladu se zákonem č. 1ú]/2000 Sb. o oclrraně osobnich údajů a změně některý-clr zákonťr

v platném znění.souhlas s využívárrím sr,élro rodného čisla pro účely potř'eb pronajimatele,

V Přerově drre 1ó,01 ,2012

Pronajirrratel:
j:,rájlmc1:

Antonín Čechák
ředitel organizace

l
í

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


