
NAJEMN| §MLOUVA A §MLOUVA o KAUGI NA BYT

uzavřená dle §§ 685, 686 a 51 Občanského zákcniku v platném znění a na základě čl. lV odst.
směrnice Rady města Přerova o hospodařenís obecními by.ty
mezi
městem Přerov zastoupeným
Donrovnísprávou mósta Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou
ředitelkou ing. Hanou Štěpanovskou
(dále jen pronajrmatel)

a

Jmóno a přtjmení
(dále jen nájemce)

roc. č.

čl. l.

Předmětem nájmlr je byt č, - kategorie .... ,a....... o ....,g....., pokojích a kuchyni s příslu-
šenstvíncry,., ......"., patře.,.rlnu č. p ;. v Přerově, ulice,,,
-1č. or. . ,..,,,,, vĎ. sk|epu č..3....,,. Porrebné přesné údaje pro výpočet ffláxlfi]alrltilu rlaiomného vč.
přesného rozsahu vybavení a zařízení bytu jsou uvecieny v evidenčním listě, který tvoří přílohu ó. 1.

této sm|ouvy, Stav,bytu, rozsah vybavení a příslušenstvíjsou dáie podrobně uvedeny v ,,Protokolu
o převzetí bytu", který je pří}ohou č. 2 Ťéto smiouvy,
Nájemce zaplatil pronajímateli kauci ve výši F..i.}$u"-. ,, Kč na zvláštní účet Domovnísprávy měs-
ta Přerova, která bude úročena úrokem ve výši 2,5%, Doklad o zaplacení kauce předložil nájemce při
podpisu nájemní smlouvy k nahlédnuti pronajímateli,

Účelem kauce je zajištění případných úhrad splatných pohledávek pronajímaiele či pohledávek ná-
jemce uznaných ,l případě, že vzniknou vťlči nájemci z titulu poškozenípronajatého by.tu či jeho zaří-
zení, poškození společných prostor a společného zařízení poskýtovaného pronajímatelem v domě
(škody a nadměrná opotřebenfi vč, pravomocně uznaných pohledávek za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu dle platrrých předpisů. Nájemce odpovidá i za škody způsobené osobami, kterým
umožnii k pronajaté věci přístrrp.

Ďl, ll.

Pro případ čerpání kauce pronajímatelem k výše uvedenýrn účeiům v průběhu nájemního poměru se
nájemce zavazuje nejpozději do tří měsíců od čerpáníkauce složit pronajímateli příslušnou částku, a to
cio výše půvociní kauce uvecietré v iéto srniouvě. lieoocirženitéto thůiy bude považováno zd porušeni
povir-rncstí, vypiýi,ajících z uzavřené irájenrní snriouvy na výše Lrvedený byt a bucie posuzováno jako

dúvod k výpovědi znájmu bytu dle § 711 adst, 1 písm, d) Olrč, zákoníku^

ňl Ill

'-a

Prona.límaielle povinen vést přesnou evtdenci o výši kauce a písemnou íormou potvrdit nájemci úhradu
pohledávek z této kauce.



čl. lV,

pronajímatel je oprávněn s prostředky uloženými na výše uvedeném ÚČtě nakládat jako se svými

íinanóními prostředky za účelem jejich použití pro zabezpečení oprav, ÚdrŽbY a dalŠÍch Činností

spojených se správou nemovitostí v majetku města Přerova,
pronajímatel se zavazuje, že po skonóenínájmu bytu výše uvedeného vyplatí nájemci výŠe uvedenou

kauci vč. příslušných úroků, pokud nedojde k čerpáníkauce z dŮvodŮ uvedených v Ďl. l. této smlou-

vy. V případě, že áojde k čerpání kauce z důvodů uvedených v čl, l,, bude nájemci vyplacen přísluŠný

zůstatek vč. příslušných úroků.

Z kauce, resp. jejího příslušného zůstatku, budou odečteny náklady na vedeníúčtu,

čl, V.

K vyúčtování kauce dojde nejpozděli do tří měsíců pó skonČení nájmu předmětného bYtu a jeho fY-

zickém předání pronajímateli.

Ďl. Vl.

práva a povinnosti z táto smlouvy týkající se kauce přecházejí na osobu, na kterou přejde uŽÍvací Právo

k předmětnému bytu dle § 706, odst. 1 O, Z,

čl. Vll.

pronajímaiel přenechává býi uvedený v čl, l. této §mlollvy do užívánínájemce s ŮČinností od ..§*...1}n2§S}

na dobu neurčitou.

č1. Vlll.

Nájenrce se zavazuje platit pronajímateti měsíčně:

- nalemne z bytu dle evidenčního listu a vg}t§r;ff ďn r.3T6/19S3 §br
_ úhrady za plnění poskytovaná s užíváním by{u (zálohově), stanovené v evidenČním listu, který je

přílohou této smlouvy.

Tyto úhrady a zálohy jsou určeny:

_ za dodávku tepla a teplé vody die platných cencvých rlýměrů MF Čn a vyhl. 245/95 Sb, v Platném

znění

* úklid spoleóných prostor v domě, užívání výtahů, osvětlení společných prostor v domě, kontrola

a či§tění komínů, vybavení bytů společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz popela a smetí

vč, vynášky popelnicových nádob dte vyhl. 176/93 §b, ve zněrrípozdějších předpisů

_ za cioclávkr_r vociy a odvádění odpadních vcrd {vorJné a. stočné) pod|e vYhl, 14a/7B §b, ve znění

pozdějších předpisů a platných cenových výměrů Mr ČR

_ poplatek za užívání domovní prádelny c,lle vyhl, č. 580i90 Sb,, kterou se provádi zákon č, 526/90

sb, o cenách, ve zněnípczdějších předpisů _ pokud bude užívána.

pronajímatel může jednostranně změnit výši náiemného, pokud tak stanoví zvláŠtníPrávní PředPis,

Výši měsíčních zátoh za plněníposkytovaná s uiíváním bytu (tzv, služby) může pronajímatel zrněnit,

je_li pro to důvod vyplývající ze změny dané zviáštním předpisem nebo z rozhodnutí cenových

orgánů, popřípadě z Jatsicr, důvodů, zm+nu úhrady oznámí nájemci Domovní správa města přerova

písemně.



Nájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí měsíčné, a to nejpozději do po-
sledního dne běžného měsíce, pokud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li nájemce ná-
jemné nebo úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu do 5 dnů po jejich splatnosti. je povinen
zaplatit pronajímateli poplatek z prodlenía příslušný manipulační poplatek.

čl. lX.

Nájemce se zavazuje, že bude r-rží,;at uvedený bf výhradně k bydlení, K jinému účeju lze byt, či jeho

část, užívat pouze se souhlasem pronajimatele - Domovní správy města Přerova.

Dáie se rrájemce zavazuie:

- ve snrysiu § 665 odst. 1 O, Z. umožnit přístup pracovníkům Domovní správy města Přerova ke

kontrole, zda byt, jeho vybavení, souĎásti a příslušenstvijsou užívány řádným způsobem a umož-
nit pracovníkům pověřeným Domovní správou města Přerova odeóty měřících zařtzeni, umístě-

ných v bytá

- provádět domovní úklid ve spoleóných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušných podrnfnek týkající se:
úk|icju chodby, sklepů apod., úklid chodníku před domem vč, odklizení sněhu" V případě neplnění

těchto podmínek provede D§mP úklid na náklady nájemce,

čl. X.

Nájemce může pronajatý by,t nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve

smlouvě o podnáimu nebo bez Ďasového určení jen s písemným souhiasem pronajímatele.

ól. Xl.

Nájemce je povinen oznámit Domovnísprávě města Přerova:

- každou změnu v počtu osob, které společné s nájemcem užívají byt vč. je]ich osobních údajů

{jméno, přrjmení, datum narozen$ do 30-ti dnů od poslednískutečnosti

- potřebu oprav, kteró má provádět prona!ímatel.

či. Xll"

Zánik nájmu bytu

1. lrlájem by.tu zanikrre dle § 710, odst. 1 C. Z. písemnou cjohodou mezi nájemcem a pronajíntate-
iem nebo písemnou vlipovědí.

2. ',/ pi'ípadé, ;e nájel;l byiu b,yi sjeciári r,a dcLu u;,čiicu, skoiičítaké iipiy,l^rtitím iétc icby,.

3. V písenrnó výpovědi r"nusí bý"t uvedena |hůta, kdr- má nájem skortčit, a tc nejméně 3 měsíce tak,

aby skončila ke konci kalendářního měsíce"
4, prona.}ímate} mťrže nájem bytu vypovědět jen s přivolenínr soudu {dle ustarrovení § 711 ObČ, zá-

koníku).

po zániku nájmu bl,tu je nájenrce bytu povinen bfi vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vŠÍm

rlybavením azařízením ve stavu, v jakém jej převzal s přihiódnutím k trormálnímu opotřebení při řád-

ném užívánía údržbě, O odevzdání Pytu pronajímateli se pořídízápis v proiokolu o převzetí býtu.



čt, Xl1l.

závěrečná ustanovení

1. Vznikne_li nájemci škoda způsoberrá pronajímatelem, hradí tuto Škcdu Prnnajímatel, Vznikne-li

pronajímateli škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteří s ním bydlÍ, hradítuto Škodu nájemce.

z. tvalemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy, Ďi jiné podstatné změnY bez souhlasu PronajÍ-

matele, a to ani na vlastní náklady,

3, pokud tato smlouva nestanovíjinak, platí o právech a po' innostech nájemce i Pronajímateie vY-

plývajících z nájernního poměru ustanoveníObč, zákorríku v platném zněnÍ, PředPisŮ jej ProvádějÍ-

cicrr a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce zavazuje dodržovat,

4. Nájemnísrnlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrŽÍ kaŽdá strana,

5. Dodatky k této smlouvě musímít písemnou formu,

6. Smlouva nabývá platnósti a účinnosti posledním podpisem smiuvnístrany,

7. Nájemce (spol, nájemci) je fisou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 10 dnŮ změnu v PoČtu

osob bydlícicn 1pnntašenýirr) u bytě, tak aby zálohy za s|užby spojené s uŽÍváním by'tu mohlY b}t

účtováňy od následujfcího měsíce od vzniku rozhodných skuteČností pro ÚČtovánÍ.

porušenítéto povinnosti bude posuzováno jako hrubó poruŠení povinností vYPlPajících z nájnru

by,tu dle § 711 odst, 1), písm. d) Obóanského zákoníku,

V Fřercvě dne,,,.,..§§..X3 naffi3..-,..,"

Fronajímatel: Nájemce:

lng. Hana
ředitelk

č. 1 - evidenčnílisi
č. 2 - protokol o převzetí by"tu

Ď, 3 - dohoda o výši smluvního nájerrného

"h*_
l\:

Přílohy:


