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uzaviená dle §§ 685 a 686 ObČanského zákoníku v platnérn znění a na základě
tv{ěstské rady o hospodaření s obecními byiy
mezi
rněstem Přerov zastoupeným Domovní správou města Přerova, §iahoslavova 3,
řeCitelem ing. lvanem Tišerem
(ciále jen pronajímatei)

a

§4odst.3Směrnice

Přerov zastoupenou

vč. přesného rozsahu
1. této smlouvy, Stav

o pře,lzeií bytu", který

Jméno a
(dále jen nájemce)

či, i,

a kuchyni s příslušen-

č, cr, 
- 

* potřebné přesné údaje pro výpoóet maximálního nájemného
vybavení a zaiízení byiu jsou uvedeny v eviCenčním iisiě, kterli tvoří piiiohu č.
bytu, rozsah vybavení a příslušenství jsou dále oodrcbně uveCenv v ,,Proiokolu
ie přílohou ó. 2 télo smlouvy

Pronajímatel přenechává byt uve,Jený v či. i. léic
na dobu neurčiiou.
ffi(ddíx§řřfta$XŇffi co

ól. iij.

Nájemce se zavazuje plaiii pronajínrateii zasioupenámu Dcr"ito,rní splávcu měsia Přerorra rněsíčně:
nájemné z bylu ve výši dle ev.]_is _t.,66

úhrady za plnéní poskytcvaná s užíváním bytu (zálohově), stanovené v evídenčním listu, který je přílo_
iTcu této smlouvy.
Tyio zálohy a únrady jsou určeny

za cjodávku teplé vcdy dle,l)vhi. č. 197i 57 ú. !. ,;e znéní pozCě.jších přecpisů a piatných cencvýclr
,;ýměrů t/F Čn

uŽÍvánÍ výtahů, osvěilení sooieóných prosici,, kcntrola óištění kornínů, v;,lbavení bytů soolečncu
televizní a rozhlasovou anienou, cdvoz pcpeia a smetí vč. vynášky iaceinicovýcir nádob cile,ryhl.
']76193 Sb. ve zrrění pozdějšícit předoisů

za cjodávku vody a odvádění odpadních,79§ (vcciné a stočnó) podle,",yhi. cle vlrhl, 144i 78 Sb.
ve znění oozdějších píedpisů a platných ceno,rých ,y)?mórů I,/F Ón

poplatek za užívání c'or.rovní prádciny cle ,ryhl. 580l'90 §b,, kterou se provácí zakon ó, 526lg0
Sb. o cenách ve znění pozdějších předoisů

ó|. il.

3micu,ly Co užívaní najer-nce s účinncstí od ;Ú "::. ]_,i!-



pronajímatel může jednostranně změnit výši nájemného, pokud tak stanoví zvlá.štní právní předpis.
Výši měsíčních záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tzv, služby) může pronajímatel zmónit,
je-li pro to důvod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem nebo z rozhodnutí cenových orgánů,
popřípadě z dalších důvodů, Změnu úhrady oznámí nájemci Domovní správa města Přerova písemně.

Nlájemné vč. záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí měsíčně, a to nejpozději do posled-
ního dne běžného měsíce, pokud platný právní předpis nestanoví jinak. Nezaplatí-li nájemce nájemné
nebo úhrady za plnění poskylovaná s užíváním bytu do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit
pronajírnateli poplatek z prodlení a příslušný manipulační poplatek.

čl. lV,

Nájemce se zavazuje, že bude užívat uvedený byt výhradně k bydlení. K jinému účeíu lze byt, či jeho

část užívat pouze se souhlasem pronajírnatele - Domovní správy města Přercva.

Dále se nájemce za,lazuje:

_ ve smyslu § 665 odst. 1 O. Z. umožnit přístup pracovníkům Domovní správy města Přerova ke

kontrole, zda byt, jeho vybavení, součásti a příslušenství jsou užívány řádným způsobém a umožnit
pracovníkům pověřeným Domovní správou města Přerova odečty rněřících zaYízení, umístěných

v byté

provádět domovní úklid ve společných prostorách dle dohoCy s ostatními nájemci podle místně

příslušných podmínek týkající se
úklidu chodby, sklepů apod., úklid chodníku před dc,mer-n vó. odklizení sněhu. V případě neplnění

těchto podmínek provede DSnrP úklid na náklady nájemce.

ěl. V,

Nájemce může pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému dc podnájmu na dobu urČenou ve smlou-

vé o pocinájmu nebo bez óasového urěení jen s písemným souhlasem pronajímatele zast. Domovní

správou mésta Přerova.

č. Vl.

Nájemce je povinen oznámit Domovní správě města Přei,ova:

- každou změnu v počtu osob, které společně s nájemcem užívají byt vó. jeiich osobních ÚdajŮ fiméno,
příjrnení, rodné číslo) do 30-ti dnů od poslední skutečncsti

- potřebu oprav, které má provádět pronajímaie|

čl. Vll,

Zánik náimu bytu
1. Nájem zanikne písemnou dohodou dle § 710, odst. 1 o, Z. mezi nájemcem a pronajÍmatelem, Zasi,

Domovní správou města Přerova, nebo písemnou výpovědí,

2. V případé, že nájem bytu byl sjednán na doblr uróitou, skonÓÍ také uplynuiím této dobY.

3. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skonČit, a to nejméně 3 měsíce tak,

aby skončila ke konci kalendáŤního měsíce, nenÍ-li lhŮta'uvedena, skonÓÍ nájem bytu posieoníni

dnóm měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověd'došla druhému Účastníkovi.



4, PrcnajÍmatel mŮŽe nájem.bytu vylpověcět jen s přivolsním scudu (cle ustanovení § 71 1 obč. zákc_
níku).

Po zániku nájmu bYtu je nájemce bytu povinen byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli se vším
vYbavením azaíízenímvestavu,v jakérn jej převzal spřihlédnutírnxnormálnímuopotřebenípřiřádném
uŽÍvání a ÚdrŽbě, O odevzdání bytu pronajímateli se pořídí zápis v protckolu o převzetí bytu,

čl. Vlll,

závěrečná ustanovení
1. vznikne-li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu

najímatelí škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteří s ním bydlí,
2. Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úDravy, či jinou podstatnou

jímatele, a to ani na vlastní náklady.

v přerově dne
,ic .t. ;r,-iÝ

Pronajímatel :.,."

:

Nájemce:

;li;;,;;:,i ;..,c,,,:i J

.;, 1-evidenčníiist
ó. 2 - protokol o převzetí bytu

pronajímatel. Vznikne-li pro-
hradí tuto škcciu nájemce.
změnu bez souhlasu pi.ona-

3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele vy-
plývajících z nájemního poměru ustanovení obč, zákoníku v platném znění, předpisů jei orováoů_jících a doPlňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce zavazule dodržovat.

4. Nájemní smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá s.lrana.
5. Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou íormu,
6. Smlouva nabývá platností a účinnosti posledním pcdpisem srnluvní sirany.

Piílohy:

lit:ojr;,').l


