
NAJEMN| SMLOUVA
uzavřená dle §§ 685 a 686 Občanského zákoníku v platném znění a na základě člIY, odst, 1 Směr-
nice Městské rady o hospodařenís obecnímí byty
mezi
městem Přerov zastoupeným Domovnl
ředitelkou ing. Hanou Štěpanovskou
(dále jen pronaj ímatel)

Jméno a příjmeni
(dále jen nájemce)

správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov zastoupenou

..,. rod. č.

čl. l.

Předmětemnájrriujebytč..,. } ..,,_^,kategorieo.,. ,...pokojíchai",thynispříslušen-
stvím, v--Přía.... patře dor č p )v Přerově, ulice ,,

č. or. . ,.,... vč. sklepu č. l,.... rotreurré přesné údaje pro vypocet max|malnlno nájemného vč,
přesncrru rozs3hu vybavení azař;zgní bytu 1sou uvedeny v evrdenčním listě, kteni tvoří přílohu č, 1. \
této smlouvy. Stav bytu, rozsah vybavení a příslušenstvíjsou dále podrobně uvedeny v ,,Protokolu
o převzetí bytu", kteni je přílohou č. 2 této smlouvy.

čl. ll.

Pronajímatel přenechává byt uvedený v čl. l. této smlouvy do užívání nájemce s účinnostíoO1..,8...1999
na dobu neurčitou.

čl. lll,

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli zastoupenému Domovnísprávou města Přerova měsíčně:
- nájemné z bytu ve výši ..dle...E]r......, Kč

- úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (zálohově). stanovené v evidenčním listu, kteni je

přílohou této smlouvy.

Tyto zálohy a úhrady jsou určeny:

- úklid společných prostor v domě, u*iva*i*rý*am. osvětlení společných prostor, kontrola a čištění
komínů, vybavení by.tů společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz popela a smetí vč. vy-

nášky popelnicových nádob dle vyhl. 176/93 Sb. ve zněnípozdějšich předpisů

- za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stoóné) podle vyhl. dle vyhl. 144178 §b. ve

znění pozdějších předpisů a platných cenových výměrů MF CR



Pronajímatel mŮŽe jednostranně změnit výši nájemného, pokud tak stanovízvláštní právní předpis. Výši
měsíČních záloh za Plnění poskytovaná s užíváním bytu (tzv^ služby) může pronajímatel změnit, je_li pro
to dŮvod vYPlývající ze změnY dané zvláštním předpisem nebo z rozhodnutí cenových orgánů,
PoPříPadě z dalŠÍch dŮvodŮ, Změnu úhrady oznámínájemci Domovníspráva města přerova písemně.

Nájemné vČ. záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí měsíčně, a to nejpozději do
Posledního dne běŽného měsíce, pokud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li nájemce
nájemné nebo Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním by.tu do 5 dnů po jejich splatnosti, je
Povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení a příslušný manipulačnípoplatek_

***t*-***
čl' lV' 

ťin*&{effiii.*.xr,,xs.kM
Nájemce se zavazuje, Že bude užívat uvedený byt výhradně k bydlení. K jinému účelu lze by,t, čijeho
část užívat pouze se souhlasem pronajímatele - Domovnísprávy města Přerova.

Dále se nájemce zavazuje,.

- ve smyslu § 665 odst. 1

kontrole, zda byt, jeho
O. Z. umožnit přístup pracovnikům
vybaveli součásti a pří#gnsly1

Domovní správy města Přerova ke
jsa užívány řádným způsobem
Přeiova odečty měřících zařízeni,oaa umožnit praco Domovní správqHhla

umístěných v bytě

- Provádět domovní Úklid ve společných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušných podmínek týkající se
Úklidu chodby, sklepŮ apod., úklid chodníku před domem vč, odklizení srrěhu, V případě neplnění
těchto podmínek provede DSmP úklid na náklady nájemce,

čl. V.

Nájemce může pronajatý byt nebo jeho část přenechat
smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s
Domovní správou města Přerova.

jinému do podnájmu na dobu určenou ve
písemným souhlasem pronajímatele zast.

čl, Vl.

Nájemce je povinen oznámit Domovnísprávě města Přerova:

- kaŽdou změnu v poČtu osob, které společně s nájemcem užívají byt vč, jejich osobních údajů
fiméno, příjmení, rodné číslo) do 30-ti dnů od poslednískutečnosti

- potřebu oprav, které má provádět pronajímatel.

čl, Vll,

Zánik nájmu bytu

1. Ná]em bytu zanikne písemnou dohodou dle§ 7'10, odst. 1O.Z. mezi nájemcem a pronajímate-
lem, zast. Domovnísprávou města Přerova, nebo pí§emnou výpovědí.

2, V případě, že náiem bytu byl slednán na dobu určitou, skončítaké uplynutím tóto doby.
3. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce tak,

aby skončila ke konci kalendářního měsíce,
4. Pronajímatel mŮže nájem bytu vypovědět jen s přivolením soudu (dle ustanovení § 711 obč.

zákoníku).



Po zániku nájmu bYtu je nájemce bytu povinen byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli se všímvybavením azařízenímvestavu,vjakém jej převzal spřihlédnutímknormálnímuopotřebenípři řád-
ném uŽÍvánía ÚdrŽbě. O odevzdáníbytu pronajímatelr se pořídízápis v protokolu o převzetíbytu.

čl. Vill.

závěrečná ustanovení

1, Vznikne-li nájemci Škoda zpŮsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel. Vznikne-li
Pronajímateli Škoda zPŮsobená nájemcem nebo těmi, kteří s ním bydlí, hradítuto škodu nájemce.

2, Nájemce nesmí v bYtě Provádět stavební úpravy, či jinou podstatnou změnu bez souhlasu prona-
jímatele, a to ani na vlastnínáklady.
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^
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7.

V Přerově On" ..,}.?.:....7-:

Pronajímatel:

Pokud tato smlouva nestanovíjinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele vy-
Plývajících z nájemního poměru ustanoveníObč. zákoníku v platném znění, předpisů je.j provádějí_
cích a doPlňujících a Platného Domovního řádu, které se nájemce zavazuje dodržovat.
Nájemnísm|ouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, z nichž po jednom obdrží každá strana.
Dodatky k této smlouvě musímít písemnou formu.
smlouva nabývá platnosti a účinnosti posledním podpisem smluvní strany.
Nájemce (sPol. nájemci)je (Jsou) povinen (povinnij oznámit pronajímateli jo 30 dnů změnu v počtu
osob bYdlících (PřihláŠených) v bytě, tak aby zálohy za služby spojené s užíváním bytu mohly být
ÚČtovánY od následujícího měsíce od vzniku rozhodných skutečností pro účtování.
PoruŠení této Povinnosti bude posuzováno.jako hrubé porušení povinností v-yplýva.jících z nájmu
bytu dle § 7'í1 odst, 1), písm. d) Občanského zákoníku,

1999

Nájemce:

-rl

1lng. Hana Štěpanovská'- ředitelka DSMP

Přílohy: č. 1 - evidenčnílist
č, 2 - protokol o převzetí bytu
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