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§,§§-§§fu§§§§ szuxilffi#\ť.e & ffi§JŤLsL§w-& * §{&L§ffi§ re& ffiyT,

uaxvŠ*n&d§* §§ SSS, *§S a §J *bČansk$š":*x*it*ltíkx v g:l*ťr:*n:x**rríwnax*kladě § § odst.3 §měrnice
l\,{óstská raeiy o h*sp*elař*ní * ctreclrintr byty
m*vi

rfiSsl*§ l§ř*r*v x§§lotJí-}ťílýršl
Dom*vr;ť správou rnsst* Pi*r*v§, S§ehoslavr:va 3, řierov:*stuup*nou ře*ite!*m ins. lyángrn
Tl§erenr
{tjái* jerr prcriajínat*ti
§

Jrnerlo a přrln"l*nr 

-**, 
_ -*l _ __ r*d. č,

{d;tl* jtt"l n*j*rn**}

nliLl, !.

tri*dmět*ry nájrnu ic byt *. *_* ,** kj§tí:Ťoíie _*}** , s_\
§tr,írn v '_._* pxtř* d*r:"x"} *. p}, *.qF v šř*r*v**, r:§i** -

, S. p*k*ji*Ťt x kucřryni s příxlu§*n-

vybnv**ť ;x xgřix*nť hyř* jx*u *v*d*ny v e.ridcn*nlm |isté, ktery lv,rií přllohu ů.
bytu, růisi,ltr vyhnvení * piíslus*trstvi lsou dált p*drulbnó uv*deny v ,,Frntok*lu

*. *r. * -".-..,". §*tř*hn* 3sř**nó *<$sj* p;rr: výp***§ nTaxirnálního nájemnóho v*. př*sn*}"** rnrsahu
t. t*io snrlouvy. §tav

$ převuetí bytu", který
je příloiri:iJ Č. ? t*t* §tnlůuvv.
í\ójernc* ;;tg:!*trl pr,*najímat*lr kauci ve výši 

-.*5*§Q**x_ 
Kc rts ;viášir:í účet Dornovní správy nrěsta

Fřertuva, ktcry b,uť* ÚroČgn ur*k*m ug 1,i,ši 2,So/., Sl<i;l* o x*slacenl kaucc píedložil rrájemce Bři
§sdpi§tJ náj*nrní srnlouvy k nahl*dt";uti prona;ln:*ltlir.

***l*w knuc* j* xajištěnl příp;idrrých *hrxS xplatn§*h p*hl**;§v*k pr*rr*jťrnxt*l* §i p*hi*dáv*k ná-
l§r't"lůtl l:;nanýc}t v připi:**, Ž* ,,,zniknoll vi}ci nájerncr z i;tulu poškoz*ní pronaj*tóh* bytu či jeho zaříze_
l:Í. poŠ;<.czenr sp*te*llycir prosior a spoit:Čn*tlt:ařízení pc§kytavánáhc pronajír:ratelem v domě (škady
n ttadměrn* op*tř*h*riÍ} vČ. plíiv$lilsůně uznaných poh}edav*§( afi ná;§mné * služi:y spojené s uží-
vánírn byru die pj3lnýťn př*eipisŮ. FJár*ntce *dpavr,5á i za škody :púsobenó gsr:bami, ktenim umožnil
k ;*ronnjnté r,ě*i Bllslugl.

ůl, il,

Prn L}řipai_j ct rpár:Í §nil** pronnjlr-ll*lei**; k výš* uvcC*nýrn účelůln v průbě§rr,r nájerrrního porněru
se nájemc* :*va:uj* n*.!pozd*.!i do tíí nr*siců o<J č*rpání kaucg sl**it Br*najímat*li příslušnou částku,
tr iO do výŠ* oúvo.ťní k*u** uvcclu,n* v tóto slnio*v$, NJed*drž*ní tóto lhůty bud* považováno za po-
:ušcní p,:vinncsií, vyplývalících z u;avťené nájem*r srnl*uvy lra výš* uved*ný oyt á *uae posuzováno
1iik* důucd k výptvědí z nájmr: bytu .5le § 71'| ůdšt. 1 písr;r. cii CIbč. rákoníku,

ř,| lllVl. lli.

§l**xjím*t*§j* p,xl,,it't*t"l wéxl p'ř**r"l*tl *vi$*rr*i * wý§§ kauc* a pl's*mncu f*rmo* p*tvrdit náj*rn*i ůhr*du
F*Li^JÁ..^! - rÁ}^ !,^..^.-
VÝll!vUksLl\ A \ýlU Íact$u§.



či. JV

Prcnajírnat*l je oprúvněn s prŮstřŮdky:-Í,ŤiiTi sis, vý§* 
_uv*d*n§nr r:čtó n*kláeiat jako so suýrni fi_n*n*xírx§ §ť*§§§§sk§ x* **xi*$\ j*ji*í,i p*u*§$ §rx *Á**!gu***r*l**-, i;§, * dni§i*í: *is"lrr*s{ť xp*_ť*ý*Ť" 

x* *pr$v** n*m*viÍosir v rna;*tk* msstx Fř*r*vx.Prona,jim*tei se eavazuje, §e Pc s1,o***ni nalr.nu-sy;;';;§ uv*dcn*h* r,yplatí nájem*i výše uv*c3en*ukau*§ v*- Přísf*snýnh úr*k*, P[x-J *-i*jd* k §*cp*rli }d;* u **"*J*-ur§J*p-l- v *!_ $_ i*tu srrt§*xvy.
:-§-:trťŤ-lffť§.ff-§§ři k;u---;';;;ffi ilil§ffi ;:i,;", t,:#*ři;o*n, vyplacen příslušn5,

*X§:*$}ffi

§ lryti*§*vi*nť lqx,ue* dojď* neipoadóji ** §ií
xí*h*n p§*dán í pr*n x.§l'lxtt* l l,-'s:Ň' p§ň j-'

*l- w"

rn*x$1* p* xk*n**nť x;.§jrnu pš*Sn:*tx$ho bytu a .!*h+n* jxir* ***t #l* pr:ža$,tvků n*i*rnce"
ťy-

Fráva a povinncsli z tÓťo smlcuvy bl-njicí se $<aucg př*cha;cjici n* *sobu,právo k př*dmetnón":u byi* *is 5}cb" *#st, .l. *, ť"
xw ki*r*x p§*!*§* *šivs*í

,dl lll'uí, Yil,

§r*nxjírxxt*lPř*r:**i:i$vr§ *Yt xvxs*ný v *§. ť {*§* xr*i*xr,,p t3* užívání náitrir*e s **ir:r:**§i ** "_§_o.§*igg*nx §*}*x **xl*it*x-

W§§X§E§§X*§§xs*xxsx*rx"s.xxxxxx " ss

*]. Vlil.

l'Jáj*rnc* §s ;avátLlis P}etit ř;"*naiim*§*§ raslnup*:ró*ru s*;-ntvní správ*L: rnňsia řře;-ova iněsíčn*;nájen"lne x byti_.r ve vyši *1g__šx-ir.o§:i ň 
- "

- 
;lťť§r'ffi-§[1§oskytcv**á 

- -"-'l-* *riu r.*,on*v*} siancv**é ,-. *vielgil6ili§1 l:slu, ktely j*

Tyto úhr*dy * :álohy ;scu urč*ny,

- 
;§"llť§Yu§§lř il§uát--dY 

dl* \'yh|, *" xsřls7 ú. l. r,e un**r* poxď*j*ictr př*clpisri a platný*h
úklrd spoleůnýclr proslar v d*rnr§";žívání §tnirů, csv*tl*ní spoi*ř,:}i*h pí*§tsr v dcmó, kůlltťs}§* *išiění k*rnínů, vylravení bytů sn*tcil- tii-;'*r:' - r*:hí*s*vc* **řnuu, *dy*z pop*§6 ;l §nl*tivČ. vYnáš§ p*5:elnic*v3;*tl nár.lob'djg vyrrt. ,i*,§uto.-"řr',*u,T, ř-iiu;n,.n piespisú;a dod*vku v*ťY a *dvál-Jéní osPeťrlicn v*o l"oj** a.stočnci po*rc,*Jinl J,$.í./7s sb. v* znčníps;dější*h předplsů a plarnych c*noyÝch o:r*o* n-is č§ 

'-] }-''-''' -J

P*Plat*k:a uáíválrí dcmcvni Prádelny db,ťhi ;-snilil'*o.. kier*r..i so prcv;idí rák*n Ď" sás/s*§b, o c*n;§cl', ve:n*}ní p*zcnjrich ple*p;s,', * §:}oktJfi u-il;;'ň;. '"
Pronajíirlatsl egi;* j*dnoslranfis rrn§nit výš; nal* m-un-, 

-ň;-, 
;; *inn*oi xvlá§lní pr;*vní r:řcdpis.VÝši nrěsíčních :ál*h tct pln*ní po*xy,t*o*i; - ;}í;fi§ň't,=-,';'#io.,"lu** pron*jírnatgl erxónii,jx*li Pr* lg st:v** vYPÍ3}'vt{Í*Ía* nx.**y *la,"'e *"lax-i-l er-*el*** n*** * ol*xu*oo§ť **r,**vl§*i"r *r6§xť1l,popiípadě: dalších cjůvonů §měnu Ůn,.arly unnu,rri i.,*--; no**ouil§r;; nrěst* Přer*va ptsi}mll§,

af



Nájertnó v*, zál*h za plnór:Í poskyt*vaná s *žlvár:ím bytu se pl*iť g"něsrórrě, a to nejpozději d* posled_
niho dne b*ŽnÓho měsÍ**, p*§ru* 5:ixtr:ý právní píe*Jpis nest*noví jinak. §lezap§mtť_ii náj*rrrc* rrájemnó
rrebo ÚhlndY :n PlnČ*ť pnskytovaná s užívánrm bytu d* § dnů pcl jeji*h §pi§i,;ůsti, je $ovinen z}ptatit
pr*najímert*li poplcť*k ž pťs*l§:Tí a Biíslušný rrranipulační popiat*k.

§l !v
t/ l, l l\.

Náj*rn** se ;ava:-;je, ** bud* u*f,vat a:v*de*y byt výhradně k by*§§ení. K 3in6rnu uĎ*!u iz* by.t, Ďi jeho
**si, xíívat p*ite* s* s*uhlasenr prcnajímet*ls * Dontovní spr§vy m$sta $*řgrgva.

*,*tg.** *Ň**,**v;lzuj*: ,: ""

ve srnyslu § SS§ *dst. l C" Č" urnožni* přlstup praccvníkr}m §*movní správy nlěsta Př*rova ke
§<*ritrolo, zda hyt- jtlh* vy*svertg, s*l";část§ n příslu§ensiví jsoti tl*ívárry řádným ipůsobem a umožnit
pra*ovníkŮnr povČi*iryrn S*nl*vní správ*r: rněsta Fřerova od*čty nrěřl*ích raříeení, umístěných
V §b,ls

pr*v*dět dom*vní ukli*$ ve spoícčných pnasiarách Slr* dchody s astatnirni nájernci podle rnístně
příslušn;i*h ptdmím*k týkající sc:
ciktidu chodhy, skiepů ap*<í., ůklid ch*drríku před dom*m vř. gcjkgleení sně§"lu. V případ§ nepinění
§ěchto p*drrrínek proved* D§mP ůkiid na náklacJy nnjemce.

*t, X,

i'J*i*rnc* rnŮa* pronajaty ť:yi l'tl*bn j*h* cást pře nechat .iillému cJo po*ná.llTl§ n§ dobu urč*noil v8 smlou-
vě * podnájrnu n*l:o b*a časavéh* urč*g:í jen x pť**rnnýrrr souhlasem pronajírnatele zasi. §orn*vní
správou městn Frer*va.

čt, Xl"

§S§j*rx** j* p*vin** *ffiffi**iiÝ §3*nr*uxí *pl*v& m*s§n řřer*va:
* §smŠds{..j an"**** v ř#*ťM *§**, kt*r$ sgs*i**ně s nájenrcent u*ivajť byŤ v*-j*jich *sobních údej* (imón*,

přljmení, r*ďns čís|O} ťJů §ů-ti dnŮ oď poslcsni skutecnosti

pCItř§bil s$}rfiv, kisř§ m* pr*vádět pronaitrnxt*l

ů{" §§i.

§*s§§k r:*$*§sttx *stx
,1. 

S,§&.j*r:: bylu zan§kn
frw+t++r.*

x*st. Dom*v*r spr #;*;§'§§§§-ťT§§§§u§-i 
nxi*n"laryffi Řt*f e m,

d,.

\}.

\r přťpxt$§" áx x;*j*grt h5r§x byl si**nl*n nn S*br"* *r§i§*x" sk*rr*ť txk* *plyn*tim t*to s*by"
V pís*rrnó výp*věSi nrusí být uverjena íht"lta, kdy nrá náj*m skončiť, a to nejrnón§ 3 měsícg tak,
*§*y *k*x*ilx k* k*t'l*i k*e§*m**ť*il^** rx$*í,**, x*rií-li §h*ta uvgdena, skon*í nájem bytu posiednírn
*lnom mě*{c* n*s§*dujícíh* pn mě*l*§, v něnrž vypověd'do§ia drxhúrnu účasinrlEovi.
Pronejimaie§ mŮŽg nálem bytu vypověS*Ťj*n s přivolentrn soudu (#i* u§tensv*ní § 711 Cbó, záko-
niku;. t

Po zá*ikt,l n*jr*u bytu .!e n*.i*ntee byiu povinen byt vyitír<3it a vyklizený *devzdat prcnajimate§i se vším



vyhavxním a xařťpxxťm v§ sť§v§, v jxk*n: jxj p§*vxx* x přih§ócfnutím k nnrmáírrímx *p*třxb*ni při §§*n*m
uĚívání a údrĚbě. O odevrdání bytu pranejinr*§*li se pr:říSí xápis v protokolu c převzetl bytu.

*l. Xlll"

z*věrečrrá ustanoven§
l" Vxnikrr*-ii m§j*mci §}c§dx xpů**hox§ pr*najírn*Ť*l*w"t- §"lrxdí lut* §$<*dl1 pr*rrxjimntgf" \ťgm§kng-ii pr*-

na,iírnat*li škoda způsobená nájerncern nebc tšmi. kteři s nlm bydlí. hradí tuto §k*du nájem*e^

§. N*j*mns n§§rnť v byt$ pr*v,***t xtav*b*"iť *pr*vy, *i jí*t* p*t$stxin* xr*§*y h*x x*ul"t§mxx pr*xetjimm-

t*le, a to ani na vlastní náklncjy.
§, Fryhud txl* gnr!**y§ l}§§§*ťl§ví jinxk, platí o právech a p*vinn**t**h n*jxm** i pn*neiír*afele vy-

plývajících : n*.}*mního ponrěrr: ustantrvertí Obč, zák*r"liku v p§atnt*rn anění, př*ďpisů j*j pr*vádě-
jících a d*ptňujícich a platnóho §om*vního řl*clu, které s* ná.lernce ravazuje dndržovat.

4. Nájenní srnlouva s* vyhotrrvuj* ve dvox vyi"lotoveních, x niclrž po jadnorn obdrži každá sirana.
§. S**atky k t*t* §ť§}'**v* musí,,fixťt §í§§ťnr**x ť*rr**.
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