
I{&jemni smtouva a smlouva o lrauci na byt

u*trŤená dle §§ 685, 686 a 51 Občanskélia zákorr:niu v platném zněni a na základě Č1. IV,
*dst. tr snrěrnice Rad;. města Přerova o hospodaření s obecnínť bl,ty

nreui

m§stem přerov, znstoupeným Domovní správou města Přerov*, Blahoslavova 3, Přerov,

zastaupenou ř*ditelkou ing. Hanou §tópanovskou
(dále jen pronajínatel)
a
Jrnéno a příjmení: (
(rlále jen nájemce)

rod.čt

Ct.I.

předrnětem nájmu je byt č. I kategorie I. o l pokoji n kuehyni s pňslu§eustvím v

i;i,liŘ,#iH fi "F^,;ň ;,' ň; *illm;t, 
" 

u ? *, 
"! 

; ; ;; ;;#vyba,e ní a

inřizerri bytu jsou uu*.á*oy v evidenčnim listě, ktery tvoři přilohu Č. L této. smloury- §tav

bytu, rr:zsah lylraveni * přirluš.nství jsou dále podrobně uv*deny v "Protokolu o Převzetí

bytu", který tvoři přilohu č, 2 této snrlour,y,

Nájemce zaplatil pronajimateli kauci ve l}ši 4ÚOOn- KČ na zvláŠtní ÚČet pronajímatele, kter;y1

buáe ůročer, ťr.oř.* Ž,5yo rléně. Doklad o zaplacení kguce pŤedložil nájenrce Při PodPisrr

najemní srrrlo uly k natrlédnutí pronajimlteli.

účelenr kauce j* zajištění případných ůhrad splatných pohledávek Pronajímatele Či

prrhledávek nájemcein 
-uznarých 

v případě, že vzniknou r,Úči nájemci z titulu PoŠkození
pronajatého bjtu či jeho zaíkení, poškození společnýcb prr:stor a spoleČného znřízeni

poskytooanéhrr pronajírnatelem v dorně (škndy a nadměrné npatřebenÍ) vČ. pravomocně

upnony.t pol"úeáávek za nájemné a služby spojené s užíváním bl,trr dle platnfch předpisŮ.

Nájemce odpovidá i za škody zpťrsoberré nsobami- kterýrn ur.rtržnil k prorrajaté vČci přistup.

čt. n,

pro pří;rad č*rpání kauc* pronajínratelem k lýše uveden}m ťrčelťrnr v PrŮběhu nájemního

po*éru'se nájenrce ,uu*.r;. nejpozději do tří nrěsíců od čerpáni kauce složit Pronajímateli
prirhršnoo čásiku, a to do §še §fivodŇ kuu** uvedené v této smlouvě, NedodrŽeru této ihŮtY

Lude považováno za porrr§ení povinnosti, vypt}l,ajících. z uzavřené najemní srrrloulY na ťŠe
uu.a.nr, blt a bude posuzováná jut* důr,od k r,lrípovědi z ná.imu bytu dle § 7l l odst. l písn:.

d) Obč. zákonfi<u v platném měrrí.

čt. m.

pronajínratel je povinen vést přesnou evidenci o lryši kauce a písemnou fcrmorr Potvrdit

rrajemci úlrradu pohledávek z tÉto kauce.

čl ru.

pronajímatel je opráwěn s prostředky uloženjtni na qýše ur.edeném ÚČtu nakládat jakcl se

,oy*irrn*nenirni irostredky za údelnm jejich použití pro zabezpečeni oprav, ÚdrŽbY a dalŠÍch

čirlrrostí spojených se správou nernovitostí v majetku měsla Přerova.



pronajímatel se zavazuje, ž_e po skončeni najrnu qýše uvednnóho bYu vlplatí najemci lýše
uvedenou kauci vč. přislušn;ých ťrroků, pokud nedojde k čerpáni kauce z dŮvodů uveden}ch

v čl. I. tótn snr]ouvy. Y připadč. že dojde k čerpání kauce z dťrvodŮ r"rvedenýclr v čl. I.,bude

rrájemci lyplacen přístušný zůstatek rč. příslušných ťrrokŮ. Z kauce, resp. jejfiro přisluŠného

zťtstatku, budou odečteny náklad;* na vedení účtu.

k q,účtování
jeho §zicként

čt. v.

kauce ctojde nejpozději do tří měsíců po skončen,í najnru předmětn*ho bytu a

čt, vl.

Vlastní kauc* a práva a povinncrsti z této srnlouvy, týkaiíci §§ kauc§, přechazeií nir cr§obn, na

kterou přejde nt;** ť předmětn§mu bltu dle příslrršryých ustryvení ObČ. zákonÍ}itr

v platném mčrť. * *
čt. vtI.

pronajimatel př*nechává bit uvedený v čl. I" této srnlour_v do uŽivárrí na dobu urČitou

s účinností cld 1-7" 2S03 do 1.7. 20ff§.

ť:t, vtlt.

Nájemce s* zavazuje platit prorrajírnateli, zastoupenému Domovní správorr města Přerova

měsíčně:
* smluvní nájemné z bytu y dohodnuté ťši dle evid*nčního listu
_ ťrhrady.r, phroi poskltovarrá s uživánim bytu (zálohově), stanovené v evid"listrr,

kteý je přílohou této snrlorrry

''n: 'Ť'ui.J}§lÍ';§J,l'í"§;b vody dte platných cerro§ch vl.měrů MF čR, v.v*lrl, č.

37?/ůlsb a r_T 
,lrl. 152/0l Sb. v platn*m zn§ní

_ za úklid společných pro§tor v dnmě, osvětlení společnýcřr prCIstor v domě, přibliŽováni

popelnicových rrádob, užiráni rlitahťr
_ zarlodávku vody a odvádění odpadníclr vod ( vndné a stclčné ) rrodle lyhl- 428/01 Sb.

ve znění pozdějšich přeiipisťr a platných cenových ,,ýněrů MF CR
_ poplatek'za rržjvan,i donrorní preaeny dle ryhl, č. 580/90 Sb., kterorr se Provádí zákon

b. sza§a Sb. o cenách. ve zněni pozdejších předpisů * pokud bude uživána.

Smluvní §trany se dtrhodly, že nájemné bude nrožné zm§nit brrď dle právniho PředPisu" kteqý

bud* i,jpočei n6:*Áeú a jeho l}ši upravovat, nebo o míru inflace, vyhláŠ*né Českjrn

statisticťým úřadem, a to k datu tohoto ryhlášení. :

Prorrajímatel můžn jednostranně změnit výši nájemného, pokud tak stanovi zvláŠtní právni

oi;dd;_ vi.li *oriónich záloh za piněni-poskltovaná s užíváním bytu (tzv.službY) mŮŽe

iro""ji*ur.l změnit, je_li pro to důvod vypl,§ajíci z1 znllnr da:rré zvláštním předpisem nebo

z rozhor]nutí cenolých orgánťr, popř. z dalších důvodů. změnu ún,rady oznámi nájemci

pronajímalel písemni. Náďmné l,č,-záloh za plněni p*skl.tovaná s uŽÍ,l"aním bYtu s* Platí

mestno, a to nejpozdčji io posledního dne běžného měsíce,, pokud platný prártrí I:Ť|i,
n.rtunoui jinak. Ň*r*pŇiti nijemce nájemné rrebo. úkady za plnění poskl,tovaná s užívaním

bl,tu do 5 drrů po jejiclr splatnosti. je povinerr zaplatit prorrajímateli poplatek z Prodl*ní .



čl x,

Najemce se zavazuje, že bude už.ívat rrvedený byt qýhradně k bydleni" K jinému ÚČelu lze b3,'t,

či jeho část. rúívat pouze se souhlasem pronajimatele

Dále s* nájemce zavazuje:
_ !e smyslu § 665 odst" 1 obč. zákoníkrr v platném zněni urnožnit přístup pracormikŮm

prorr";í*ut.1* t. kclntrole. zda blt, jeho lybavení,součásti a přísluŠenstvi jsou uŽÍvánY

i*an3,* způsobenr a umožnit pracovníkům pavěřeným pronajimatelem odeČtY

rněřícíclr zařizení, umístěnj,ch v bytě, 
atními nájenrci_ provádět domovni úkliel ve společn;ých prostorach dle dohcdy s ost

podle míslně příslušných podmínek. iYtajici se: ůklidrr společných prostor domu jako

jsou chodb_v, schodiitě, sklepní prostory apod", úklid chadnikrr před domem vČ.

odklizeni sněhu. V případě nepiněni těchto podmirrek zajisti pronajimatel Úklid na

nírklady nájemce-

čt. x.

Najenrce mťrže pronajatý b3,t jehn část přenechat jinému dr: podnájmu rra dohu rrrčenou ve

smiouvě n podnájnu neb6 bez časového určení jen s pisemn:hn souhlasenr Prcrnajímatele.

čt. xl.

Nájemce je povinen oznámit prona.iímateli :

_ každou znrěnu y počtu osob, kt*ró společrrě s nájemcem rržívaji blt vČ, jejich

osobnich údajťt

fiméno.příjmení,tlatum narození} <to 30-ti dnťr od pnslední skuteČnosti

- potřebu L]pr&v, které má provádět prrrnajímatel,

čl xtt"

Zánik náimu b},tu
il&,.s. "...o"_.,,l,it*

1. Nájenr byrr zanikrre dle § ?10,odst.l ohč. záknnfl<u vplatném znění písemnou

rlohcrilou mezi najemcem a pronajímatelem neho písemnou ljpovědi,

?. V připadč, že nájen bl.tu b}l sjednán na dohu urČitou, skonČÍ uplynutím této doby-

3, v pisemne l}pověrii musi-být uved*na lhťrta,kdy rná nájem skonČit. a to nejménČ 3

rněiíce tak,aby s\onči}a ke koncikalendář:rfio nrěsice.

4. pronajimatet m,t$"*ll;eř, b}ii E?o*dčt jen s přivolenfin souďu (dle ustanov.ení §

711 Obč. zákonrlru v platném zněn|

Po zánikrr rrájnru bytu je nqienrce pavinen byt lj,k§dit a ryklizený':ť::,,1uj pronajímateli se

r,ším q,bavením a zaťrzenim ve §távuo v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnimu

opoir*u*ni při ŤádnJm uživání a ťrdržtň. Ó ode,zdání bl'tu Pronajímate§ se Pořídí záPis v

protokolu o převzeti bl,tu-

1



čt. xttt.

závěrečné ustanoveni

1

l.

V PřerovĚ dne 19.5. ?003

č. 1-evidenřnilist
č, 3 * protokalo p'řevretí byu

Vznikne_li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel"

vznikne_li pronulin at"ti xtoou způsobená najemcem nebo těrni, kteří s ním bydlí,

hradí tuto škodu ni{jemce- 
J.__^"x: ři ii*Á nnrlc luhlasu

Nájemce nesmí v bltě provádět.stav,úprar1,,,či jiné podstatné změny b*z sr

pronajímatele, a to ani na vlastní náklady,

Fokud tatn smlorrr;;;;;ui;i,rx, ptati o právech a povinnosiech nájemce i 
*

pronajímater. 
"ypúqií,,,r, 

; "-::,*§ r,onle,l uullilvení,Občanského z;ákorur"u v

platnénr z.nění. ereaňsri j*j,p*uaae;tích a doplňujících a platného DomorTťm řádu,

tterÉ se nájemce zavazuje dodržovat, 1 ,, _ :^1^x *^ i^,{_^*
Najemní smlouva **§rroto*je ve dvou lylrotovenich, z nichž po jednom obdrží

každá strana.
Dodatky k této smlouvě musí mit písemnou formu,

§;r]_ň *ty"a pbtnosti poslednínr podpisenr lrrrl3vní 
§lťany.

Nájemce tupor"na.i***jiJ:il"yl::ý$ (povirrni} oznámit pronajímateli do 10 dnů

změnu v počtrr o*ou ťyári*řr, tpriru*x-nýrň) " 
b4i 9k, aby zálohy za službY sPojené

s užívánirn by,tu mohly blit účtovany oo o*r*,ru3ícího měsíc* od lzrriku rozhodných

skrrtečností pro účtování,
Forušeni téttl povinnosti bude posuzovárro

rňúiajicictr "*jnu 
byrr dle §7l1 odst,

vPlatnémzněni".:_*^^ _ ^o^.,r rr} 1održovat Domovní řád, pinit
8. V'pripadC, že nájemce a osoby v bl,tě bycllici. brrdr:u t

ve§keré povinnŇi, které jirrr_ ovplíu*i'znajmu..a znájemni smlouvy a nebudou

porušovat dobrá *rorv v dámě, ,u"áuj. se prnryjinlatel před uplynutinr platnosti této

nájemni smlou*j uz*itlt , nájemcem ,ro,** nájenrni snrlouvu k térnuž b3trr na dobu

neurčittru.

2.

n

,1Ť.

5,

6,
,7

;1
,:

lng, F{ana §těponovská
řediteika'of §anizacelr

\i

jako hrubé porušeni povinnosti

t), písm, d) Občanského zákorťku

Nájemce;
Pronajírnate

ňí"li,l! |)i],i
L/\Ji, 1.,'ť i1

.}| . l

Pi1l ,.. :_:: .r

t§r

Přílohy:


