
I§ájemní srnlouva

uzar.,řená dle §§ 685, 686 a686 a) Občarisltého zákoníku v platrrérrr znění anazákladě č1. VI. odsl,

1" Vnitřního přeclpisu č, 21rc5, vydaného Rador,r města Přetova o lrospcldaření s obecnínri byt.v. ve

znění vriitřního předpisu č, 10/06.

nrezi

statlttárnínr městem Přerov, zastor"rpeným Donrovni splávou měSta Přerova, Blahoslavova 3,

přeror,. zastoupenou ředitelenr Antonínem Čechákem
( dáie j en prona.j ímatel)

(t

.lmétro a př,íjrnerrí: l] Ví

(dále.ien nájenrce)

rod,č

Cl. I.

předmětem nájmu je byt č. , dle dříve platných předpisŮ kategorie II. (bl't se sníŽenou

kvalitou) o 1 pokoji a kuchyni s příslušerrstvím vl. patře domu Č.p. 1vPřerově,- i/-,., vč. sktepu Č.*
potřebné přesrré ťrdaje pro výpočet nájenrnélro istiu uvederry v evidenČnínr listě. literý tvoří

přílohu č. 1 této smlouvy. Stav bytu. rozsalr vybavení a příslušenství isou clále poclrobně uvedeny v

..Protokolr-r o pt'evzetí bytll". který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

prona.|ímatel se clohocll srTájemcem ve smys}u tlst. § 686 a) clbčanského zákoniku o sloŽení liauce

zc strany rrájenrce ve výši Kč 12 630.-- s tín]. že ltauce je splatrrá neipozdě.ii při podpisrr této

nájerrrní smlouvv.

prtir-rajírnatei se zavazrrie karrci uložit n,a sl,,ém bankclvnínt ťtčtu a pouŽÍt tyto firranČrrí PrtlstřcdkY'

pouzj k úhradě polrledávek l]a nájenrnén," s]užbáclr spojených s rržíváním b.vtu a jinýclr

polrledár.,ek vůči rrájemci v souvislosti s rrájnrenl, přizrraný,ch vykonatelným rozhodnutínr souclrr. Či

tráj encem písernně uznanýclr,

Viastrri kauce a práva a povinnosti z této snrlortl,y. týkající se kauce. přecházejí na osobti. na

ktet.ou pr,ejcle rrájem k přednrětnému bytrr dle pŤísl, ust. Obč. zák. v piatrrern zněrrÍ-

V připadě oprávněného čerpání kauce ze strany prorrajítnatele je ná.ienrce povinen do jedrrolro

měsíce oc1 čerpání ltauc,e tyto prostřeilk_v doplriit

Netloclrženi této tlrůty bude považováno za lrtrrbé porrršerrí povinností nájerrrce dle rrst. § 711" odst.

2 písm, b) občanského zákoniku s moárostí pronaiírnatele dát rrájenrci výpověď z nájmu bytr"r.

pronajínratel je povinen po skončerrí nájrrru vrátit kar-rci nájernci či tonru. kterémr-i svěclČÍ

roziroclnutí souclu rrebo jiného veřejnélro úřaclu se ste.in}rrri irčirrky. pokrrcl neb.n-la ČerPána- clo 1

mčsíce ode dne. kdy byl byt vyklizen a předán prorrajírrrateli.

čt. tt,
pronajímatel přenechává b;.t rlvedený v č1, i. télo smlouvy do užír,ání na dobu urěitori , s ťtČinností

od 01 .04.201 2 do 3 1 .03.2015.
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Ci, lIi.

Náiemce se zavazuje platit prorrajínrateli. zastoupenénru Donrovní správou města Přerova.
nrěsíčně:
- smluvtrí nájemrré z bl,tr_r v dolrodnr"ité l,ýši dle evidenční}ro listu
- úhrad,v za plnění poskl.tovaná s užívánírrr b"vtil (zálohově). stanovené v evidenčrrím listr-r. který

je příioirou této stnlortr,1,,,

T_lto zálo1r__r, na úhrad3, jsou Lrrčenó:

- čištční. prolrlídki"a revize spalinol,ých cest

_ ťrkiid společnýcir prostoí v domě, osvětlení spoiečných prostor v domě. přibližovárrí
popelnicovýclr rrádob

- za dodávku vociy a odvái]ění oclpadních vod (voclrró a stočné) dle vyhl, 42812001 Sb. r,e zrrění
pozciějších přeclpisů a platných cerrovýclr výnrěrťr I\,{F ČR

Srrrluvní stran},, se dolrodly, že nájemrlé bLrde možné znrěnit buď dohodou nebo dle právrri}ro

předpistr. který bude výpočet nájemrrélro a ieho r,ýši upravovat. nebo o nríru int]ace" vvlrlášené
Český-m statistickým úřadem. a to k datrr vylrlášení.

Pronajírnatel mťlže jeclnostrantrě zrněnit výši rrájerrrnélro, pokrrd tak stanor,í zvláštní právní přeclpis.

Výši rhěsíčních zálolr za plnění poskytovaná s užíváním'bytu (tzv. slr"ržby) nůže pronajímatel
znrěrrit. je-li pro to důvod yyplýr,ající ze zmény dané zvláštrrím předpisenr nebo z rozhodnrttí
cenovýclr orgárrťr popř. z clalšíclr důvodů. Změnu ťrhrady oznámi nájemci pronajímatel písemrrě,

Nájenrrré vč. záloh za plnční poskytovarrá s užívánírrr bytu se platí měsíčně, a to rrejpozdě.ii do
posledního dne běžnélro nrěsíce, pcrkud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li náienrce
nájenrrré rrebo irhrady za plrrění poskytovaná s užíváním bltu do 5drrťr po .|ejich splatnosti. je
povinen zaplatit pronajímateli poplateli z prodlení.

Cl. lV.
Nájenrce se zavazu.ie. že bude uživat uvedený b1,,t výlrradně k bydlerrí. K jinénu účelrr lze b1,,t, či
jelro část, užír,at pouze se souhlasenr pronajimate1*.

Dále se nájernce zavaz,u.ie,.

- ve snryslu § 665. odst, 1 Občanského zákoníkr"r v platnérn zněni urnožnit přístup pracovníkťtnt
prorrajírntrtele ke ltontrole. zda byt. jeho vybaveni. sor"tčásti a příslušenstr,í jsou tržívárrr
řádnýn' způsobenr a umožnit pracol,nikůnr pověřený-m pronajítnatelem odečt1, rrlěřících
zaíízení. trlnístěn j ch r, [rl,tě

- pror,ádět clonrovní ťrklid ve společných prostorách dle dohod_v s ostatními nájemci podie místrlě
příslušnýclr podmirrek. týkající se: úklidu společných pťo§tor domu jako jsou clrodby"
scliodištč. skiepní prostor,v apocl.. ťrklid c}rodllíku před clontetn i,č, odklizení srrě}ru. V případě
nepiněrrí těchto poclnrínek zajistí pronajínratel úklid na náklady nájenrce.

C]l. V,

Nájenrce trrťlže pronaiatý,byt jeho část přer.echa1 jinénru do poclnájrnu na dobu Lrrčerrolt \re

strrlour,ě o podnájnrtl nebo bez časovélro určení jen s písenrrrýrrr souhlasern pronajírnatele.



Cl. VI.

1. Nájenrle je povinen oznánrit pronajínrateli :

_ každou zntětlit v počtu osclb. které společrrě s rrájenrcem užívají bl't vč. jeiich osobních úcla.iLr

(jrrréno. příjmení. ctatltnt narození, státrrí př"íslrršnost) do 15-ti dnťl od posleclní skrrteČrrosti

- pt'třebu oprav. které nrá provádět prorrajírrratel.

2. pronajínratel a ltájenrce se dohodli, že krorriě nákladů na clrcrbné opravy a nákladŮ sPojených s

běžnou ťr<lržbou ii nái.*". zajišt'uje a hradí veškeré opravy a výnrěny vrchníclr Částí Podlalr
r,četně pocllahor,ých kr1..tin a veškeré opravy i výnrěny dále r-rvederrýcli zařizovacích přecinrětťr

(přeclm|tů r,nitŤnílro v,ybaverrí) r, bytě, a to včetně nákiadťr spo.ierrýclr s jejich dol'ozem.

instalací. pr'ípadrrýclr potřebných revizi, připojení apod. .Tedrrá se zejmétta o následující

předniěty á;.;i.r,, veškáré opravy: topidla včetrrě kotlů ť]T a ET. sporáky. peČÍcí troubY'. r'ařiČe-

irrclryňské lint y. vestavěné skříně včetrrě spížníclr, olrřívače vody vČetně kombinovanýclr,

klozótové nrísy včetně splachovačů. bidety, vany. sprchovací boxy, voclovodní baterie r'Čc'tně

výtokových r,errtilů, umývadla, samostatné dřezy,. vodoměry na stuclenou vodu. digestoř'e

(odsavače par), poštovní schrárrky. vrritřní dveř,e, svítidla, infrazářiče,

Nájemce byl upozorn.ěn. že do běžné údržb1,, pab'í i seřizovárri a Údr'Žlra kování oken a

baikorror,ýcl clvei.í včetně promazár,ání polryblivých částí kor,áni" ato již iv záruciních lhŮtách,

prr:rnajínatel br"rcle zajišt'ovat výrněny vodoměrťr na TUV. termostatických ventilťr rra radiátorech

Ú"r u" irrdivicluálníclr rozdělovačů topný,ch náklaclťr {nrěřičťr tepla) na radiátorech Ú I s tírn. Že

náklady na tyto zaŤizovaci přecinrět,o-" btidou rozúčtor,ávárry nájemci formotr niěsíČních Úhrad ve

spoj itosti s náj errrrrým.

Cl. uI.
Zánik nájnru byttr

_ Nájerrr bytu zanikne dle § 710, odst. 1 občanského zákoníku v platrrénr znění písemnort

cloňodou rrrezi náienrcem a plorraiínratelem rrebo písemnou výpovédí.

_ V případě" že nájem bytu b,vl sjednán na dobu určitou, skorrčí uplynLrtím této doby,

_ V písemné výpor.,ěrJi musí být uvederra llrťrta. kd.v lná nájenr skorrčit. a to nejrrrérrě 3 rrrěsíce

tak. aby skončila ke kclnci kalendářnilro nrěsíce,

_ pronajímatel mťrže nájem bytu vypovědět jen dle ustanovení § 711. odst,2 písrrr. a} b) c) d) e)

obč, zíikoníku y platnónr znětrí. s přivolením souclu clle ustanovení § 711 a, odst. 1 PÍsrrr. a) b)

c) d),

po zániktrnájrnubl,tu je nájerrrce povinen b_r,t v.v-lilidit avyklizený odevzdat prorrajímateli se vŠÍni

v,v,bavenínr i zařízením ". ,tun-.,, v jakéni jej převzal s přihlédnutírn k normáinínru oPotřebeni Pr*i

řáclrrért užír,ání a údržbě, o odevzclání blŤu prona.iírnateli se pořídí zápis v protokolu o přel'zetí

bvtu,

čt. vttt,

závěrečná ustanovení

1. Vznikrre_li nájemci škoda způsoberrá pronajímatelenr, hrarlÍ tuto Škodu proriajínratel, Vzniline-

li pronaiínr*óli skoda způioherrá nájetncenr irebo těmi, kteří s núrr bYdlÍ. hradí tuto Škodu

nájemce.



2. Ná.jemce trest-ní v bytě provádět star.,t-biri ťtprar,,v. či jiné poclstatneš zntětly Llez píserrrnéhci
soulrlasu pronajimatele. a to ani tra vlastrrí náklad,v.

ťr' 3. pokud ta1o snrlouva nestanoví jiirak. platí o práveclr ir povinncistech nájenrce ipronaiínratele
vyplývajících z nájernrrího ponrěn: ustanoveirí Občanskélro zákoníku v platnénr znění"
předpisri jej provádějících a doplňLrjících a platnélro Domovního řádu. které se ltájernce
zavazuje doc]ržovat.

4, Nájemní stnlour,,a se r.,,v*hotovuje ve dvou vylrotovenícl,1, z richž po jednonr obclrží každá
Stťalla.

Dodatkl,k této smlouvě nrusí mít písemnou íbrnru.

Smlouva nabývá platnosti poslednírt poclpisem smluvní strany,

Nájernce (spol. nájernci) je fisou) povinen (povinrri) oznátnit pronajínrateli do 1Sdnú znrěnu v
počtu osob by,,dlících (přihlášenýc}r) v b1,,tě tak aby záloh,v za slrržby spo.iené s užíváriírn b_vtLr

nlolrly být účtovárry od rrásleduiícíhcl měsíce od vzniku rozhodnýclr skrrtečnclstí pro ťrčtování.
Porušení této povirrnosti s procllerrínr rrad 1 rněsíc bucle pcrsuzováno jako lrrubé porušení
povinností .,,yplývajícíclr ztrájmur by,tu clle § 711. odst. 2" pisrl. b) Občanského zťrkoníkr_r

v platnénr znění.

V případě. že nájerrrce a osclby v b1.1ě bycllící brrdor_r doclržovat Domovni řád. plnit veškerc{
povirrnosti. které jinr l,yplývají znájrntt byttr a z nájernrrí snrlour,,v a nebudou porltšt.lvat dobr,é
mravy v donrě a nájernce bride respekl6yx{ 2rzýšení ná_ienrného dle v té době platrrého prál.rrího
předpisu netro na ťtroveň obvyklého nájerrrného, pokud takový předpis nebrrcle. zavazuje se
pronajírTratel uzar,řít s rrájemcenr novoll ná.|enrní snrlouvu k ténruž b_vtu tra dobu Lrrčitou tŤí let
a poté na dobrr neurčitott.

Nájemce podpisenr snrlouv.v r,ýslovně prohlašLrje a činí nesporný,rn. že prorrajírnateli clal ve
smyslLt r§t. 5\ |3c, odst (1). písnr. c) zák. 133/2000 Sb, o eviderrci obyvate| r,platriént znění a
v souladu se zákonem č, l01/2000 Sb. o oclrr:arrě osobních ťlclajů a změně některých zákonťi
v platrrénr znění. souhlas s r,,ytržir,árrím svélro rodrrého čísla pro účel_v potřeb pronajínrate,le.

Rada nrěsta schválila ttzavření této ná.jenlní smlour,_v svým usttesenírn č. 34117l61201]. ze dne
i6.3.20l 1..

V Přeror,ě dne 28.3.2012

PLona.iínratel:
, l;",l1:,:,j":.<, !l.,: : :.]i]lit i.:..'-i

b.Iájernce:

Antonín Čechák
řeclitel crrganizace
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