NAJEMNÍ SMLOUVA
/pĚísďlšÍ/

uzavřená dle §§ 685 a 686 Občanskéhozákoníku v platném zněnía na základě čl. lV odst. 1 Směrnice Městské rady o hospodaření s obecními byty
mezi
městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov zastoupenou
ředitelkou ing. Hanou Štěpanovskou
(dále jen pronajímatel)
a
rod. č.
Jméno a příjmeníl ,_
(dále jen nájemce)

čl. l.
Předmětem nájmu,je byt č.
, _'_-]a. kategorie o . a,,.... p,o|ojíqh 3 kuchyni s příslušen'' - <;-Přerově, ulice .
stvím, v ]j:;,.ii9Í,}rp.3_ti9 domu.,1i. p
.. Potřebné přesnó údaje pro výpočet maxlmalnlno nájemného vč.
..,, vč, sklepu č.
č. or. ,.
přesného rozsahu vybavení a zařízeni bytu jsou uvedeny v evidenčnímlistě, který tvoří přílohu č. 1.
této smlouvy. Stav bytu, rozsah vybavení a příslušenstvíjsou dále podrobně uvedeny v ,,Protokolu
o převzetíbytu", který je přílohou č. 2 této smlouvy,

čl. ll.

I

Pronajímatel přenechává byt uvedený v čl. l. této smlouvy do užívánínájemce s účinnostíod ..,.::.....
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čl, lll.
Nájemce se zavazilje Platit pronajímateli zastoupenému Domovnísprávou města Přerova měsíčně:
nájemné zbylu dle evidenčníholistu

-

,

úhrady za plnění poskytovaná s užívánímby,tu (zálohově), stanovené v evidenčnímlistu, kteqý je
přílohou této smlouvy.

Tyto zálohy a úhrady jsou určeny:

-

za dodávku tepla a teplé vody dle platných cenových výměrů MF ČR a vyhl, 245/95 Sb. v platném

-

úklid společných prostor v domě, .ixšl&*xl-**#a,b§r, osvětlení společných prostor, kontrola a čištění
odvoz popela a smetí vč.vykomínů,
nášky popelnicových nádob dle vyhl. 176/93 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-

za dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné)podle vyhl. dle vyhl. 144/78 Sb. ve
zněnípozdějšíchpředpisů a platných cenových výměrů MF Čn

-

znění

@i-xíM,

poplatek za užívánídomovní prádelny dle vyhl. 580/90 Sb,, kterou se provádí zákon č. 526/90 Sb.

o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Pronajímatel můžejednostranně změnit vliši nájemného, pokud tak stanovízvláštníprávní předpis. Výši
měsíčníchzáloh za plnění poskytovaná s užívánímbytu (tzv. služby) můžepronajímatel změnii, je_li pro
to důvod vyplývajícíze změny dané zvláštním předpisem -nebo z rozhodnutí cenových orgánů,
popřípadě z dalšíchdůvodů,Změnu úhrady oznámínájemci Domovní správa města Přerova písemně.

Nájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užívánímbytu 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 užívánímbytu do 5 dnů po jejich splatnosti, je
povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlenía příslušnýmanipulačnípoplatek.
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Nájemce se zavazuje, že bude užívaIuvedený byt výhradně k bydlení. K jinému účelulze byt, čijeho
část užívatpouze se souhlasem pronajímatele - Domovní správy města Přerova.
Dále se nájemce zavazuje:

ve smyslu § 665 odst, 1 O. Z.
kontrole, zda bytj

a

umožnit
umístěných v bytě

u
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Domovní správoů" města P§ova odečty měřícíc§ařízení,

provádět domovní úklid ve společných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušnýchpodmínek týkajícíse
úklidu chodby, sklepů apod., úklid chodníku před domem vč. odklizenísněhu. V případě neplnění
těchto podmínek provede D§mP úklid na náklady nájemce.

čl. V.

Nájemce můžepronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve
smlouvě o podnájmu nebo bez časového určeníjen s písemným souhlasem pionajímatele zast.
Domovní správclu městá Přerova.

čl. Vl.
Nájemce je povinen oznámit Domovnísprávě města Přerova:

-

každou změnu v počtu osob, které společně s nájemcem užívqíbyt vč. jejich osobních údajů
(méno, přr;mení, rodné číslo)do 30-ti dnů od poslednískutečnosti
potřebu oprav, které má provádět pronajímatel,

čl. Vll.

Zánik nájmu bytu

1. l{ájem bytu zanikne písemnou dohodou dle § 710, odst. 1O.Z. mezi nájemcem a pronajímatelem, zast. Domovní správou města Přerova, nebo písemnou výpovědí.

2. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončítakéuplynutím této 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 můženájem 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 vším
vybavením azařízenim ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení přiřádnóm užíváníaÚdrŽbě. O odevzdáníbytu.pronajírnateli se pořídízápis v Protokolu o převzetí bytu.
čl. Vlll,

závérečná 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 pronajímatele, a to ani na vlastní náklady,
3. Pokud tato smlouva nestanovíjinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele vyplývajících z nájemního poměru ustanoveníObč. zákoníku v platném znění, předpisů jej prováději
cích a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce zavazuje dodržovat.
4. Nájemnísm|ouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržíkaždástrana.
5. Dodatky k této smlouvě musímít písemnou formu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnostiposleOnim podpisem smluvní strany.
7, Nájemce (spol. nájemci)je dsou) povinen (povinni) oznámit pronajímateli do 30 dnů změnu v počtu
osob bydiících(přihlášených) v bytě, tak aby zálohy za služby spojené s užívánímbytu moh|y blh
účtovány od následujícího měsíce od vzniku rozhodných skutečnostípro účiování.
Porušenítétopovinnosti bude posuzováno jako hrubé porušenípovinností vyplývajících z nájmu
bytu dle § 711 odst. 1), písm, d) Občanskéhozákoníku.
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Přílohy:

č. 1 - evidenčnílist
č. 2 - protokol o převzetí bytu
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