
§ÁJ§MI§í §MLotIvA
ueavřená dle §§ 685 a 68ó §bčzurskóho zákoníku v platnóm znční a na
i:ákladě čl. íV tldst. 1 §mčrnice Mčstskó rad3, o hr:spoclaření s nbecní*rj
byty. dle Zásad na rea]izaci bytr:výclr jednotek ťormou pťlrlních vestaveb
a stieŠnich nástave b ee dne 2§.7. t99§ a dle smlouvy o budoucí *rnlcruvč
;l* dne 8.3. i998

ttrezi

fuíčster1 přerov, zastoupenýrn Dornovni správou města přerova,
§lahoslavůva 3, Přerov, zast*upenou ředitelkou ing. Hanou §tčpancvskott
{dále jen prorrajímatel} {

,t

Jtnenr: a příjmeni:
{dále jen nájcmce}

čl. t.

Piedrnětem nájmu je byt č.,...,"^ kategorie o , 
j.,pokoii,

. 
-lruchyni a přislušenstyi v ...,podlaží domu

v Přerovč, ulice č"or,,...,," ,dle kr:lauclačniho razhoclnrrti
č. 786/99 ee dne 1§.10.1999.
Potřebnč ůdqje pro v}počet nqiemnčho r,č. přesn*ho rozsahu vybavení a
zaŤíz*ni bytu j§ou uvedeny v evid. listč, ktery tvoří přílohlr č. 1 tétc
sinlouty. §tav bytu, rozsah vybavení a příslušenstvi jsou dále prrdrobnč
uv*denyv "Protokolu o převeeti bytu'", kter§ je přílohou č. 2 této sml*uqr.

čt" ll,

Fronqiímatel přenechává byt uvedený
náiemce na

1.1ž,1999
ci*bu určitou od .". ...,,.., do

v či, i. této smlouv3 rlo užíviinr

30" 11.ž*39

pr: upl3lnuti trvání nájnru bude uaavřena novar nájen:ni smlouva ea
podntínek v tó t}obč *bvyklých s tim, že nájernne bude §tanov€n§ dlt:
platrrých právních předpisů upravujících tento nájem a výšc úhrady za
pinění spojená s užívánim bytu bude stanovena dle platnych právnich
předpisŮ, upravujícich §tc úhrady, pokud nebude mezi pronqjíNratelem
a nájemcem dohodnuto jinak.



/-\' lil

§ajernce §e ?alraruje ptatit prr:nalimxteli zastoupťnťlnu l)prn*l,ní
správou mú§te Přerova nr*siťnč:

* najenrn* e bytu d}e evid.ljstu ze rine i.1?.1999

- ťihrad-v za Plnění pnsk__v*tovaná s uáiváním by,tu {záloh*v*},slanfir,ťtrr. ,".

r,;ici,iistt.t, kteď je přila}:r.ru tčto sm]ouvy. Tyta zál*hy a xhrarl_v;sclu
nr*ené za :

" osvčflcni xpolečných prostor,cldv*z odpeirtků a *tneťi rl1* vvi:}"
č. t76l93 §b" ve znčni pozriejňích přeripisrr"

- za dcdávku vod_V a *dváclční odpadnich r;od {vndnó a sť*čn*} pncllt
i'l'hl" 144/?8§t}, ve znční poztičjších předpisti a plirtrr;ich cennvých
r,Ýrrrčr* Mtr ČR

|{qtnrlró je stant:venr: cJ!e et"iijelrčníhrl ]istu ze tlne 1.7ž.t§sq
]\tesíčni n*jemnč bude činit 1/4S§ pořizovaci ce::3l technickóhcr
::hodn*cerri *" 1,- Kčlm2 eapnčitalelnč plo*hy i:ytu" Vzhlerlenr k fcrr:u,
iie 1i48§ prrřieovací cen-v iižl>yla uhraj.enaniij*mr:*rrr přederrl v
iechnick§m zhodnoťe*i, nájenrce burle hraelit pouuť 1,-Kč;inZ. l{rijerrrnli
llebuds rnčněno po rlobu 4ů 1*t,
!ÝŠi měsiČnich záloh za plnční pos}tytov*nťl s užír,ienirn b_vtu itrr,. *tuži:y}
muže pronajimatel emčr:it, je-li pro ťo ctůvocl vypl3;vajíci ee zrneIrv darrč
zl'iaŠtnim Přeclpiser* nebo z rr:eirodnuti cenových orgánů pnpi. , .t*tri.t,
rlr]v*dŮ. Tmřnu úhraely oenámi nqjelnci lJcryiovrlí sprát,;r ,r,rb*r,,, př*i-cv;:
pise rrlnř.
i{irj*mn* vč. zalcir er.l plněni p*skyt*rlaná s r_rživ.b;;tu §ť plati mčsičrir:,
;..i. to nejP*zdČji ri* p*sledr"iiho drr* bč*rrrh* mčsír:e, p*kuri piairrÝ pr;,ivxí
piedpis *esťanoyí jinak. Nex*plati-ii nr{jemce nqjemne nebo ťrhraij_y za
Plr:árii poskytova:rá s uživánínr b_v-tu clo 5 clnů po je.jici: spl;ltlri:srí, je
pcvinen zaplatit p:,ona"lírnateli popla.ťel* z prodl*ní rtle přislusnÝch
u§tafi§ve§í obč*rnsl*eho zák*niku l, platn*rn znřni"

čl. iv.

lťajemce xe zilv*euje, že bmrle užívat uverleng b3lt výhradnč k byritc-
t,ti, K jinemu ůčeiu lze byt, či jei:a část, užíva.t pouze se souhlaserrl
pro*alín:atele - §cmr:vni správ_v mčsta Přerrva {rtále jen l}§MP}"

l}á}c se náijernr:* uttlíáržujť;
" ve sm-yslu § 665 adst,1 {>"7-. unrržnjt přisir,ip pracov:l1kůrri D§&tP

!;e k*ntrole zda }:yť, je hc rybav*ni,*orr*ásti a pt=ísiušenstvi jsr:u rr;iívány
:';idn-Ýn: apŮsobenr a u*:*žnit prac*vníkťtnr prvčřenýrn nSltp nrleť;t,y
t::čřicích eařízení, umisť§ných v bytě.



- řr$vádčí don:gvn' úklid ve spciečných prastorách rjl* rlch*riy
§ §§tí}tnimi nájelnci pcdle n:istn.É pfi*lu§ný*h pr*drninek,
V Příp*tiČ *eplněni tolroto záva-gku zajist"i n§h,lP uktict na nálclaci,r,,
n;ljcmce s připadným souvisejícírrr zvýšením ;rrčsíčních z,a|*h na siuži:_r.

- hradit veŠkere oprav}r a §ri:§ny v}astnich zá:=ie*vacícřr;:r-erirnčtir,
vi;*stnÍho v_ybayeni a z*.říeeni, kter€ jc uvetieno v evicl, li*tč ze dr"r*
}.12,t$'i{J a v protokr:}u o převz*tí bytr"r ze drre 1 .12.1.g9q.

čt, v,

]',laj*t:T ce muž* pr*n$*ltý byt rrebo jeho *ást píen*ch*t jirren-iu rio
;:,:r.inqjnru na clailr: urceriou vc sn:louv* tl podnájm* net_lo bez r.*.sove}ln
určcni jón s pisemnýrn souhlns*m pronajímat*le, zast. t}§MP.

P; r:nnjirnat*l unrožní vr:lnÝ převr:d náj*n:rriho v,eta}ru :nezi nilj*r§cťlTt ir lii:ti
r:sttb*u v* sn:lislu usnese*i Mť§t§ke racty v Píerr:vč č.321/13/2 zt riir*
i{"i.?.1§9§ § tirn, že nor,ýrrájtnrce bucie rnít stejné nqi*rxni podnrínkl" _iak*
ntljcnce, §č kiel}rn je ueavirána tatei §mlouva, tj" ná,jern p* clobu zb3"vxji*i
tí* 40 let s nájen:ným, ktere bude čir:it t l4S0 p*řizo*aCi c§n' t*chnicki:lro
žlr*dno**ni + i,* Kč/m2 eapočitatelrre plr:c}r_r, bytu"

čt. vl.

N;§*r::c* ^i* povinen aznárrrit §§MP :

- l<aŽclau gmčnu v počtu osob, ktere sprrle*nč s rrajemrem užíÝaji i:y1 r,č;,

;ejich osgbnicl"t údEŮ fiménrr,pt"ijn:*ní.r*ei.čislt:} rJr:3t}-ti cJyru ari poslerlni
skutetin*sri.

- tr:*tiei:u opr&v, kterč má provárlč't pronqjir:lat*l,

Ct. Vll.

/-ánik nq|r::u byttt

1. řia,.i*m b;;tu zanikne píx*rnnou rlr:horlou clle § 7 t{} *r"ist.1 ů.Z. m*ui
ni§emcetn a pronajímateietn zast. D§MP nebr: písemnou rÝpcr,čdi.

?, V písemné výpovčrli musi být ul,eclena lhúta,kd}r má xájem
slc*nčii, a t* nejmeně 3 m*síc* tal*,ab}, *kr:nčila ke kar:cí
kalend,r:rčsic*.

,3, Pr*naiimatel. může nájrm bytu }.vpr:r,črlčt jen s přivot*ním soudtt {dJe
ustan*ven' § ?1r fi.Z,}.

4, řtikud soud r$ehcdne t přivoleni k §p*lčrli enajmu,je prr:nqlimiltel
povir:en uhradit nájemci pomčrnou část cenrv b_l.,tu urče*ou enalecký,m
pr:sudkem, Náktady na poříeeni znaleckého posl"tcikrr hradi pronajirnat*l rr

nájemce kaž{í:i 112"

J\.}:}* zániku nájmu bytu n{jemc* p*vinen b_rrt vyklidit a vvklizen



předat pronajímateli se v§ím lybrrvenim a. zaširením {uverl*nánt
v evirlenčnim listč, a které není jeho vlastnictvírn} ve stavu,
v jakárn jej převzal s přihiédnutím k normfinimu opotřebeni při
řádnem uživání a ůdržbč, o odevzdání b_rltu pronqiín,latel pořírtí
eápis v "Protckolu o převzetí byttt".

čl" vltl,

závěrečné ustanov*ni

l. Vznikpe-li nl§emci §koda zpŮsolrená pronqiímatelem, hradi tuta §kodu
prnnqjírrratel. Vznikne-li pronajínnateli škoda zpŮsobená rrájemcem nebo
tčmi,kteři s nim bycílí, hra,dí tuto škodu nájemce,

ž, Nqjen:ce nesmí v byté provádčt stav,úpravy,či jinou pod*tatnou zmčnx
bez sorrh}asu prcna,jima,tele, a ta ani na v}ast,rrák!*cly.

3. Pokucl tato *mlouva ne§íanoví .jín*k,platí o právech a povinnostech
rrr{iemc* i pronajímatele vyplývqjících z niij.pomčru, ustancl*
velrí $bčannkého zákoniku v plainem znční, předpisŮ jej prováctčjícírfi a
ctroplňujicích a platnenr §omgvním řádu,kter* se rrajemce zavaexje
*održcvat.

.}. Nrá,jernrrí srnlouva se vyhotovuje ve 2 1tyhotovení, e nichž po j*dnolrr
ďbclrži keždá strana.

§. Zrnčny a dodatky k tóto sml*uvč jsr:u rnr:žnč jen za pisemnČho souhlasu
*ájernce a. pronajímateJe,

6. §mlouva nabývá platnosti a účinnosti poslednim podpiseirr smluvní
strany,

12. 1 1.1999
pferclvč dne .

}3ronajímatel: lí,

Fřiloha;
i:" 1 - evidenčni list ze dne 1,i2.1999
č" 2 - prot*kol o převzeti bytu ze dne 1 .12.1999


