SMLOUVA o NÁJMU BYTU
Obec Radonice,
IČ: 002 40 68L,
Na Skále 185,250 73 Radonice,
čísloúčtu:6421'201 / 0100
zastoupená StaÍostou obce Ing. Stanislavem Němcem,
telefon ó01 55ó óB5,
(dáIe téžjen ,,ptonajín:iatel")

MBA,

a

Helena Kurejová
r.č.

twale bytem Sokolská 558,790 84 Mikulovice
čísloúčtu:
telefon:
a

Petr Flermann
r.č.

trvale bytem osadní']'466/3,170 00 Pn}l;a7
(dá\e téžjen ,,nájemce", společně dáIe též1en,,smluvní strany")

uzavtrajínížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o náimu bytu
ďe $ 2235 a násl. zákona č. Bg /201,2 Sb., občanskéhozákoníku' v platném znění
(dáIe téžjen ,,sm1ouva").
I.
1.

2.

1.

2.
-).

Úvodní ustanovení
jako byt,
Pronajímatel ptohlašuje, že )e r,rylučným vlastníkem jednotky ^č' 2, označené
ory^").né poát. zákoÁa o vlastnictví bytu' o velikosti 65,43 m2, v 3. nadzemním podlaží
obecního domu Radonice' č. p' 457, v u]rci Ye Tvrzi, Radonice, na pozemku st' 387
v katastráln in uzemí Radonice L Pruhy, v obci RadonJ.ce, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném I{atastrálrrím úřadem pro Středočeský kraj' I{atastráLní ptacoviště Ptaha - ichod
na LV 10001 pto k.ú. Radonice u Ptahy'
Ptonajímatel prohlašuje, že splnrl veškerépodmínky pto realtzaci nájemního vztahw'
II.
Předmět nájmu
kteý sestává ze
Prcrrajimatel přenecháv á nájerrrctkuživántbyt uvedený v čl.' I' této smloulry'
jen
,,byt")'
z pokáj.i, kuchyně, koupelny a WC a předsíně (dáIe též
ptonajímatell'nájerrrné'
se
platit
zavazuje
a
užív|atbyt
N?jemce přijiÁápráro
Náj.m.. p'ánul"i., že si byt prohléď a shledal jeho stav způsobilým k ob1'vání'

III.
Účel ná;mu
1,. Ptonajímatel přenechává byt nájemci k užívánílýhradně za učelem za11štěn:' jeho bytových
potřeb.
2.

Smluvní StÍany Se dohodly' že přiměřený počet osob,

jrž mohou byt

v souladu

s hygienickými podmínkamjužívat'je maximálně 3 osoby.
Pronaiímatel si r,ryhtazuje právo souhlasu s přijetím nového člena do domácnosti nájemce; to

4.

5.

neplatí, jedná-li se o osobu blízkou nebo v případech zl.láštního zřetele hodných. Souhlas
pronajímatele s přijetím nového člena domácnosti musí mít písemnou formu.
Nájemce se zavázuje pronajímateli písemně oznánit zr,1,šenínebo sníženípočtu osob
lživajícíchbytza účelemza1tštěni bytových potřeb bez zbytečného odk1adu. Pokud nájemce
neoznámi ptonajímateli zwýšenípočtu osob užívaiícíchbyt ani do měsíce, kdy změna nastala,
porrršil nájemce závažným způsobem svou povinnost.
Smluvní StÍany se dohodly' že nájernce není optávněn dát třetí osobě do podnájmu byt nebo
jeho část bez ohledu na skutečnosd., zda v bytě sám tlwale bydlí či nikoiiv. Dá_li nájemce byt
do podnájmu třetí osobě i přes výše uvedený zákaz, má se za to' že htubě porušil svou
povinnost.

IV.
Doba nájmu

1.

2.

3.

Smluvní StÍany uzavtrají smlour,u na dobu neurčitou' a to počínajednem 1,0. čewna 2016'

Doba' pto kterou smluvní StÍany smlour,'u azavlta1í, můžebýt prodloužena dohodou
smluvních stran.
Smluvní StÍany se dohodly' že na ná1er.rrrlt vztah podle této smlour'ry se užiie ustanovení
$22851 zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku, vplatném ztěni, o případném
automatickém prodlou žen:' nájrnu.

v.

1,.

2.

.).

4.
5.

6.

Náiemné a úhrady zaplfiénli a služby spoiené s užívánímbytu
Nájemce se zavazuje platit pronajírnatel:' náiemné ve výši 8.008,- I{č (slor,ry: osmtisícosm

korun českých) měsíčně;nájemné je splatné vždy neipozději do 15. dne v daném měsíci'
Smluvní StÍany se dohodly, že nájemce si zaJtsú sám dodávku potřebných plrrění spojených s
uživánln byt" ( elektřina, SVoz domovního odpadu' atp.). Dodávku vody za)istl pronajimatel,
ktery jednou za 3 měsíce \Tstaví nájemci zálohovou fakturu a 1x ročně ptovede výčtování
na zá|,Jadě r,rystavené faktury PVI( a.s..
První platba nájemného za období od 10. června 2016 do 30. čerwna 2016 v celkové rýši
5.60ó,- Kč (slolry: pěttisícšestsetšestkorun českých) bude zaplacena do 3.6.201'6.
Nájemné je vždy splatné na bankovní účetpÍonajímatele č. 6421,201/0100.
Smluvní StÍany se dohodly, že v případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného je
povinen zaplattt ptonaiímateli smluvní úroky z ptodlení ve ýši 0,05o/o z d|užnéčástky za
každý den prodlení.
Smlur'ní StÍany sepíšípři předání bytu do uživáni ná)emci pŤedávaci protokol, ktery bude
obsahovat soupis a Stav r,rybavení bynr a potvÍzení o předání klíčů.

vI.

Ptáva a povinnosti smluvních stÍan

1.

Ptáva a povinnosti pronajímatele:
a) povinnost odevzdat náiemci byt dle čl. I. této smloulry ve Sta\-u způsobilém k
řádnému užívátia,
b) povinnost zaJistit nájemci plný a netušený rýkon jeho prár. spojených s užívánímbytu,
c) r' případě' že ná1ernce nerryklidí byt při skončenínájmu, je pronajímatel optávněn
vstoupit do bytu, lryklidit jej a věci nacháze1icí se v bytě uskladnit na náHady a
nebezpečí nájemce, k čemužjej tímto náiemce rýslovně zmocňuje'
d) v případě skončenínájemního vztahu nemá nájemce právo na náhradní by1 2ni
náhradnt ubvtování.

2.

Práva a povtnnosti nájemce:
a) por'innost platit ve sjednané l"ýši a včas nájemné, a podílet Se
pravidelrrém úklidu společných pÍostoÍ,

b) povinnost užívatbyt v souladu se smlouvou

S

ostatními nájemníky na

a pouze k účeludohodnutému r' této
smlouvě'
c) oznámit pronajímateli zvýšeníči sníženípočtu osob žijícíchv bytě bez zbytečného
odkladu,
d) povinnost ihned oznámjt ptonajímateli poškození nebo vadu, které zjistil v bytě, které
je třeba bez prodlení odstranit a umožnit jejich odstraněn| jiné vady nebo poškození,
které brání oblryklému bydlení, je por.inen oznámjt ptonajímate]i bez zbvtečného
odkladu a umožnit iejich odstranění (mimo dtobných opÍav v bytě souvisejících s ieho
uživántrn, kteté ptovádí ná1emce); v opačnémpřípadě odpovídá za škodu, která
nespLněním této povinnosti vznikla,
e) povinnost v případě vzniku pojistné události Í7a ťuto skutečnost upozornit
pronajímatele,
f) povrnnost udtžovat na svůj náklad byt v čistéma uživatelrrém star''u, zejrrréna je
povinen provádět na své náklady běžnou údtžbua drobné opÍaq/ v bytě sour..isející s
jeho užíváním.Smluvní stÍany se dohodly, že zaběžnou údržbua drobné opralry bude
pto účelytéto smlour,ry považována ta udtžba a ty opfa\:y' které jednotlir,ě nepřeriší
svou hodnotou částku 1.500,- Kč'
g) povinnost neprovádět r' bytě bez souhlasu pronajímatele žádnéstavební úptalry,
přestavby nebo jiné změny b1.tu,
h) povinnost v případě skončenínájmu byt r1'klidit a odel,zdat ptonajímateli ve star.u v
jakém 1ejpÍevzal, nehledě na běžnéopotřebení při běžném lživáni,
1) por.innost dodržovat veškerá ptoipožárnt opatření a hygienické normy pÍo pÍovoz
bytu a jejich příslušenství,r.četně topných systémů,a návody k obsluze a pokyny
pronajímatele k užíváni zaiizeni a rrybavení b1,tu,
j) není oprár.něn dát byt nebo jeho část do podnájmu ďetí osobě,
k) povinnost užívatb)'t, společnéprostory a zaiízenídomu v souladu s dobými ÍnÍaqra
pokyny ptonajímatele a požíl,atplnění' jejichž poskytování je s užívánímbytu spo1eno;
ta'to povinnost Se vztahuje i na osob1', kteÉžijís nájemcem r. bytě,
povinnost
odstranit závady a poškození, které způsobil v by1{ nebo domě sám nebo ti,
)
kdo s ním b)'dlí, a to bezodkladně,
m) por.innost umožnit pronajímateli po celou dobu tn'ánt nájemního vztahu po
předchozím oznátneti, provedení prohlídky předmětu nájmu za účelemověření jeho

3

Sta\'u a star'u jeho lrybavení, a to ýhtadně za účastinájemce; protajirnatel oznárni
nájemci návštěr,-u v přiměřené době předem,
n) povinnost umožnit v době 3 měsíců před skončenímnájmu, bude-li byt následně nově
prona1at, přístup do bytu zájemct o nájem v nezbytném rozsahu za účelemprohlídky
bytu v přítomnosti nájemce a ptonajimatele; pronajímatel oznámi ná1ernci návštělu v
přiměřené době předem,

o) povinnost'oznámit ptonajimateli svou nepřítomnost v bytě má-li být delši než 2
měsíce a bude-li mu byt v této době obtížně dostupný, a označit osobu' která v době
jeho nepřítomnosti zajtsú možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně
zapot}ebí; nesplrrí_li nájemce tuto povinnost' považuje se toto jednání za potušení

ovinno s tí náj emc e zvlášt' záv ažným způs ob em,
p) právo chovat v bytě zwíře, nepůsobí-Li chov ptonajímateli nebo ostatním oby'vatelům
p

domu obúženepřiměřené poměrům v domě; případné zvýšenénáLďady na úddbu
společných pÍostoÍzpůsobenéchovem zvlřete, nahtazu1e nájemce.

1'. Nájem bytu skončí:

VII.
Skončenínájmu

a) písemnou dohodou smluvních sttan,
b) w.foovědí, s ďíměsíčnívýpovědní dobou,
c) okamžitou vjpověď bez výpovědní doby'
2. Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní doba běžíod prvního dne kalendáintho
měsíce následujícího poté, co se výpověď dostala do dispozice druhé sttaně na adresu pro
dorrrčování uvedenou v záhLaví této smlour,ry.
3. Náiemce můžer,1povědět nájern na dobu určitou podle této smlou'ury v tříměsíčnír".foovědní
době v případě změny okolností' z rllchž StÍany při vzniku závazkl ze smlour'ry o nájmu
lrycháze\y, do té míry, že po nájemci nelze roztlr'":'ně požadovat, aby v nájmu poknčova| až
do konce sjednaného období.
4' Ptonaiímatel můžer.rypovědět nájem na dobu určitou podle této smlour,ry v ďíměsíční
výpovědní době v případě:
a) poruší_Li nájemce hÍubě svou povinnost r.rypýa)íci z ná1ml,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronaiímateli nebo členu
ieho domácnosti nebo na osobě, ktetá bydlí v domě, kde ie nájemcův byt, nebo proti
cizknu majetku, ktery se v tomto domě nacházi,
c) má-li být byt 'uryk1izen, ptotože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo
domem, ve kterém se byt nacházi, naLožit tak, že byt nebude rr;iožnévůbec užívat,
nebo
d) ie-li t" ii''ý obdobně závažný důvod pto r.1,povězerúnt1rrru'

5.

Pronajtnatel můžer,1povědět nájerr. na dobu určitou podle této smlour,ry bez vjpovědní
doby v případě, že nájemce potuší svou povinnost zvlášt' závažným způsobem. Náiemce
porušuje svou povinnost zvlášt' závažným způsobem, zejména:
a) nezapIai7-li nájemné' nebo ďetí osobě platby za Spotřebu energí a za p1něnl a služby
spojené s uživánin bytu, ujednané v článku V. této smlourry, za dobw alespoň 3
. měsíců,

b) poškozuje-li byt nebo společnéptostory domu závažným nebo nenapravitelným
způsobem'
c) způsobuie-li jinak závažnéškody nebo obtížeptonajímateli nebo osobám' které v
domě bydlí, nebo
d) uživá_1:, neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelunež bylo ujednáno,

neoznámi_li písemně ptonajímateli zr'-všení počtu osob žijícíchv bytě, ani do dvou
měsíců, co změna nastala,
f1 neoznačí-liosobu' ktetá r. době jeho nepřítomnosti (po dobu delší1ak 2 měsice a budeli mu byt v této době obtížnědostupný) , za1isti možnost rrstuPu do bytu r. případě, kdy
to bude nezby1n! zapotřebí.
okamžitá aipověď bez výpovědní doby nabýn'á účinnostidnem dotučení,resp. dojití
písemné r,rypovědi Íra adresu nájemce pro doručor.ání uvedenouv záh|aví smloulry.
V případě skončenínájmu okamžitou r,1povědí bez rýpovědní doby, je nájemce povinen byt

e)

6.
1

9.

1.

odevzdat ptonajímatelt bez zby1gi'66. odkladu po skončení nájmu, nejpozději r.šak do 1
měsíce od skončenínájmu.
V případě skončenínájmu uplynutím doby, dohodou smluvních stran, nebo rýpovědí s
tříměsíčnír1'povědní dobou, odevzdá nájemce byt pronajímateli v den, kdy nájem končí.
Nájemce odevzdá byt ve Sta\'u, v jakém jej pÍevzal, nehledě na běžnéopotřebení při běžném
lživání. Neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončenínájmu, nebo ve lhůtě do 1
měsíce od skončenínájmu okamžitou lrypovědí bez r1por.ědní doby, uhradí nájemce
pronajímateli náhradu ve výši ujednaného nájemného podle této smloulry až do dne, kdy
nájemce pronajímateli b1't 5k111gčně odevzdá. Současně je rl takovém případě pronajímatel
oprávněn vstoupi't do bytu, r,ryklidit předmětný b)'t u ..ě.i nacházejícíse v bytě uskladnit na
náklady nájemce' k čemužjei tímto nájemce rýslovně zmocňuje.
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IX.
Závércčnáustanovení
otázkách neupravených touto smlouvou se použijípříslušná ustanovení zákona

č.

/201'2 Sb., občanskéhozákoníku, v platném zněni.

Sm1uvní StÍany se dohodly, že si budou doručovat písemnosti doporučeně pÍostřednicťvím
pošty. Smluvní strany se současně dohodl1,, že považu1i za okamžtk doručení,resp. dojití

4.

písemnosti třetí pracovní den poté, co byla písemnost odeslaná dopotučeně na poslední
znáttow adresu' nebude_li okamžik doručenípísemnosti ptokázán dŤive.
Smluvní StÍany se zavázaIy případnézměny či doplrrění smlour,ry činit pouze formou písemně
uzavřených dodatků.
Tato smlouva se r'ryhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdržípo jednom.
Smlur.ní StÍany ptohlašují'že fi;;.o smlour''u wzavŤely svobodně' vážně, nikoliv v tísti a za
podpisy.
jednosttanně nerýhodných podmínek, a že znají jeji obsah, což stvrzu)i
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Petr Hermann
(nájemce)

