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NAJEMNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O KAUC| Nl\ BYT

uzavřená dle §§ 685, 686 a 51 ObČanského zákoníku v platném znění a na základě čl. lV odst, 1

§měrnice Městské rady o hospodařenís obecními byty

mezi

Domovnísprávou měsia Přerova, Blahoslavova 3, Přerov zastoupenou

(dále jen pronajímatel)

a

Jméno a příjmení
(dáie jen nájemce)

rod. č,

čl, l,

Předmětem rrájmuiebyt č, ,...,,.-,..,.,, kalelp|lp .i;.:......0,.,Í.,,*pokaiíah akuchyni s příslu-
šenstvím v . .. paiře domu č. p, , Přerově, ulic,

č. or, vč. sklepu č. třebné přesné ůdaje pro výpočet maximálního nájemného vč,
přesného rozsahu vybavení a zařízení by,tu jsou uvedeny v evidenčním listě, kteni tvoří přílohu č. 1.

této smlouvy. Stav bytu, rozsah vybat"lení a přísluŠenství jsou dá|e podrobně uvedeny v ,,Protokolu
o přerrzetíb},tu", ktery je přílohcu č, 2 této smlouvy.
Nájemce zaplatil pronajímateli kauci ve výši 

"9'e§,r 
r......., Kč na zvláštní účet Domovní správy měs_

ta Přerova, ktery bude úročen úrokem ve výši 2,5Y0. Doklad o zaplacení kauce předložil nájemce při
podpisu nájemnísmlouvy k nahlédnuiípronajímateli. i,aqcť_ a.'. 

_ 
v;íŠi 

. + iCC, -:,Č 'o'_:d:

ár,:,'zgni nrlv-ideln.],ni sclátlc,,:ni-viz .rrŤÍlchr č.4 i:: j::i:r:l s;nio,_:.v-;.
Účelem kaube je zajištění přípaCných úhrad splatných pohledávek pronajímatele či pohledá,rek ná-
jemce uznaných v případě, že vznlknou vŮči nájemci z titulu poškození pronajatáho by.tu či jeho zaří-
zeni, poškození společných prosior a společného zařízení poskytorraného pronajímatelem v domě
(škody a nadměrné opotřeben| vč. pravomocně uznaných pohiedávek za nájemné a služby spojené
s užívánínr by,tu dle platných předpisů, Nájemce odpor,,ídá i za škody způsobené osobami, kterym
umožnil k pronajaté věci přístup.

čl, li.

Pro připad čerpání kauce pronajímatelem k výše uvedeným úóelům v průběhu nájemního pontěru se
nájemce zavazuje nejpozději do tříměsíců od čerpáníkauce složit pronajímaleli příslušnou částku, a to
do výše původní kauce uvedené v této smlou,"'ě. Nedodrženítéto ihůty bude poÝažováno za porušení
povinností, vyplývajících z uzavřenó nájerrrní smlouvy na výše uvedený byt a bude posuzo,;áno jako
dů,rod k výpovědi z nájmu bytu die § 711 odst. '1 písm. d) Obč. zákoníku.

čl. lll.,

pronajímatel je povinen vést přesnou evidenci o výŠi kauce a písemnou íormou potvrdit nájemci úhradu
pohledávek z této kauce.



čl. lV,

Pronajímatelje oprávněn s prostředky uloženými na rýše uvedeném účtě nakládat jako se svrimi fi_
nančními prostředky za ÚÓelem jejich použití pro zabezpečení oprav, údržby a dalších činnostíspoje_
ných se správou nemovitostí v majetku města Přerova.
Pronajímatel se zavazuje, že po skončenínájmu bytu uiše uvedeného vyplatínájemci výše uvedenou
kauci vč. příslušných úroků, pokud nedojde k čerpání kauce z důvodů uvedených v čl. l, této smlouvy.
V případě, že dojde k čerpáníkauce z důvodů uvedených v čl. l,, bude nájemci vyplacen příslušný zů-
statek vč. příslušných úroků,
Zkauce, resp. jejího příslušného zůstatku, budolt odečteny náklady na vedení účtu.

čl. V.

K vyúčtování kauce dojde nejpozději do tří n,lěsíců po skončení nájmu předmětnóho bytu a jeho fy-
zickém předání pronajímateli.

čl. Vl.

prá,ra a povinnosti z této smlouvy týkající se kauce přechá:ejí na osobu, na kterou přejde užívacíprávo
k předmětnému bytu dle § 706, odst. 1 , O.Z."

čl. Vll.

Pronajímatel přenechává byt uvedený v čl. l, táio smlouvy dc užívání nájemce s účinnostíod
nádablíJiěLřčtťol].
Na dobu určitou oo,, ?,i,,.1}.-,?.Q,Q.Q.... do,,...?.}.,.1 i... ?.Q.?, j.

čl. Vlll.

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli zastoupenému Domovnísprá,rou města Přerova měsíčně:
- nájemné z bytu dle evidenčního listu

- úhrady za plnění posky,tovaná s užíváním bytr,r (zálohol,ě), stanovené v evicjenčním listu, který je
přílohou této smlouvy.

Tyto úhrady a zálohy jsou určeny:

- za dodávku tepla a teplá vody clle platných cenových výměrů MF ČR a vyhl, 245/95 Sb. v platném

znění

- úklid společných prostor v domě, užívání vihahů, osvětlení společných prostor v domě, kontrola
a čištění komínů, vybavení bytů společnou televiznía rozhlasovou anténpu, odvoz popela a smetí
vč. vynášky popelnicových nádob dle vyhl. 176193 Sb. ve zněnípozdějších Sedpisů

- za dodávku vody a odváděníodpadních vod (vodné a stočné) podle vyhl, 144178 Sb, ve zněnípo-
zdějších předpisů a platných cenových výměrů Mr ČH

- poplatek zaužívání domovní prádelny dle vyhl, č, 580/90 §b., kterou se provádí zákon č. 526/9l]

Sb. o cenách, ve zněnípozdějších předpisů - pokud bude užívána.

pronajímatel může jednostranně změnit výši nájemného, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis,

Výši měsíčních záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (tzv. služby) může pronajímatel změnit,
je_li pro to důvod vyplývajícíze změny dané zvláštním předpisem nebo z rozhodnutícenoqich orgánŮ,

popřípadě z dalších důvodů. Změnu úhrady aznámí nájemci Domovníspráva městá Přerova písemně.



Nájernné vČ. záíoh za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí nrěsíčně, 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 by,tu do 5 dnů po jejich splatnosti, ;e povínen
zaplatit pronajímateli poplatek z prodlenía příslušný manipulační poplatek.

čl. lX.

Nájemce se zavazuje, Že bude uŽÍvat uvedený byt výhradně k bydlení, K jinému účelu lze by,t, či jeho
Část, uŽÍvat pCIuze se souhlasem pronajímatele - Domovnísprávy města přerova.

Dále se nájemce zavaeuje:

- ve smYslu § 665 odst. 1 O. Z. umožnit přístup pracovníkům Domovní správy města přerova ke
kontrole, zda bY't, jeho vybavenÍ, součásti a příslušenstvíjsou užívány řádným způsobem a umož_
nit pracovníkŮm pověřeným Domovní správou města Přerova odečty měřících zařízení, umístě_
ných v bytě

- Provádět domovni Úklid ve spoleČných prostorách dle dohody s ostatními nájemci podle místně
příslušných podmínek týkající se:
Úklidu chodby, sklepŮ apod,, Úklid chodníku přod domem vč. odklizení sněhu. V případě neplněni
těchto podmínek provede D§mP úklid na nák}ady nájemce.

či, X.

ltJájemce mŮŽe pronajatý by,t nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve
smlouvě o Podnájmu nebo bez časovóho určení jen s písemným souhlasem pronajímatele zast, Do_
movní sprá,lou města Přerova.

čl. Xl.

|'Jájemce je povinen oznámit Domovnísprávě města Přerova:

- kaŽdou změnu v poČtu osob, které spoleČně s nájemcem užívají by.t vč. jejich osobních údalů
Iméno, přilmení, rodné číslo) do 30-ti dnů ocí poslednískutečnosti

- potřebu oprav, které má provádět pronajímatel,

čl. Xll.

Zánik nájmu bytu

1. Nájem bYtu zanikne dle § 710, odst. 1 O. Z. písemnou dohodou mezi Ůlernc§m a pronajímaie_
lem, zast. Dombvnísprávou města přerova, nebo písemnou výpovědí.

2, V PříPadě, Že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončítaké uplynutím této doby.
3. V písemné výpovědi musí býŤ uvedena lhŮta, kdy má nájem skončit, a tc, nejméně 3 měsíce tak,

aby skončila ke konci kalendářního měsíce.
4. Prona.jímatel mŮŽe nájem bytu vypovědět jen s přivolením soudu (dle ustanovení § 7,1,1 obč, zá_

koníku).

Po zániku nájmu bYtu je nájemce bytu povinen byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli se vším
vybavením a zařízením ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k normálnímu.opotřebení při řád_
ném uŽÍvánía ÚdŽbě. O odevzdání by,tu pronajímateli se pořídízápis v protokolu b převzetí bytu,



čl. Xlll.

závěrečná ustanovení

1. Vznikne-li nájemci škoda způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel. Vznikne-li
pronajímateli škoda způsobená nájemcem nebo těmi, kteřís ním bydlí, hradítuto škodu nájemce.

2, ,Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy, či jinó podstatné změny bez souhlasu pronají-

matele, a to ani na vlastnínáklady.
3. Pokud tato smlouva nestanovíjinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele vy-

plývajících z nájemního poměru ustanoveníObč. zákoníku v platném znění, předpisů jej provádějí-
cích a doplňujících a platného Domovního řádu, které se nájemce zavazuje dodržovat.

4. Nájemnísmlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotorreních, z nichž po jednom obdžíkaždá strana,

5, Dodatky k této smlouvě musí mít písemnou íormu,
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti posledním podpisem smluvní strany.

7. Nájemce (spol. nájemci)je (sou) povinen (povinní) oznámit pronajímateli do 30 dnů změnu v počtu

osob bydlících (přihlášených) v bytě, tak aby zálohy za služby spojené s užíváním by,tu mohly být
účtovány od následujícího měsíce od vzniku rozhodných skutečnostipro účtování.
porušení této povinnosti bude posuzováno jako hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu

bytu dle § 711 odst. 1), písm. d) Občanského zákoníku.
B" V případě, že nájemce a osoby s ním v by.tě bydlící budou dodržovat Domovní řád, plnit veškeré

povinnosti, které jim vyplývajíz nájmu bytu a z nájemní srnlouvy a nebudou porušovat dobré mra-

vy v domě, bude před uplynutím platnosti této nájemnísmlouvy uzavřena nová nájemnísmlouva
na dobu neurčitou.

v přprnvě cjne 1

Pt Nájemce:

,L-.lj

ř

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

č. 3 - dohoda o výši smlu_vního qájemného,
č. 4-příloha o spJ_at,liacn


