
Evidenéni Eislo smlouvy 29/ 2016

Neijemni smlouva
uzavfené dle ust. § 2235 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéanskj zékonik

I.
Smluvni strany

Zékladni ékola (Iemoéice, pfispévkové organizace
Zastoupenaz Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feditelkou,
Sidloz Pod §ko1ou 447, 252 28 Cernoéice
16; 61385158
G510 0&0; 390 766 369/0800
na strané jedné (déle jen ,,pr0najimate1,,)

8

Iifi Hfila
r. E. 651212/0780
bytem trvale Dr. Ianského 1047, 252 28 éernoéice
na strané druhé (déle jen ,,néjemce”)

vuzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

Néjemni smlouvu

II.
Pfedmét smlouvy

1. Pronajimatel je vlastnikem bytu, 0 velikosti 3+1<k s pfisluéenstvim, se sniienou
kvalitou, v -1. nadzemnim podlaii (suterén), kter}? se nachézi v dorné v ul. Pod
§k0l0u E. p. 447, v fiernoéicich (déle jen ,,byt” nebo npfedmét néjmu”), umisténém
na pozemku parc.c":.2658/1 v k.L'1. éern0§ice, zapsaném na LV 10001 u Katastréxlniho
fifadu pro Stfedoéesk}? kraj, Katastrélhwi pracoviété Praha - zépad.

2. Pronajimatel dévé naijemci do uiivéni jako vyluénému néjemci byt se souééstmi,
pfisluéenstvim a vybavenim uvedenjrmi v této smlouvé ajej1'Pfiloze E. 1.
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III.
Oznaéeni bytu a jeho pfisluéenstvi

Byt se sklédé ze 3 obytnj/ch mismosti - pokoje 0 vjméfe 20,6 m2, pokoje 0 vy'méFe
10,05 m2 a pokoje s kuchyfiskym koutem 0 vyméfe 32,6 m2, pfedsiné 0 vy'méfe 13,2 m2,
koupelny vé. WC o vyméfi: 8,25 m2 a spiie 0 vjméfe 5,44 m2. Celkové vvméra
podlahové plochy bytu v<':. pfisluéenstvi je 90,14 m2.
Stav bytu véetné vybaveni a zafizeni je popsém v Pfiloze E. 1 k této smlouvé.

IV.
Doba néjmu

1. Néjem se sjednévé na dobu uréitou od 1. 1. 2017 po dobu trvémi pracovniho
poméru pana Iifiho Hfily u zaméstnavatele, ktervm je Zékladni ékola
Cvlernoéice, pfispévkové organizace. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni
§ 2285 Obéanského zékoniku se pro L'1c":ely této smlouvy nevyuiije.

V.
Prohlééeni pronajimatele, préva a povinnosti néj emce

1. Pronajimatel odevzdévé néjemci byt ve stavu zpfisobilém knastéhovéni a
obvvéni k zajiéténi bytovych potfeb néjemce a Elenfi jeho domécnosti.

2. Néjemce je seznémen se stavem pronajimaného bytu, fédné si jej prohlédl,
pfebiré jej bez zévad, zpfisobily k bydleni, coi potvrzuje podpisem této
smlouvy. Smluvni strany konstatuji, ie stav bytu ke dni vzniku néjmu byl
zaznamenén v pfedévacim protokolu, kterv je souéésti této smlouvy, a to
véetné fotodokumentace stavu bytu ke dni vzniku néjmu.

3. Néjemce je povinen provédét veékeré béiné opravy a Lidribu bytu.
4. Néjemce neni oprévnén dét byt do podnéjmu tfeti osobé bez pfedchoziho

pisemného souhlasu pronajimatele.
5. Néjemce neni oprévnén provédét iédné stavebni fipravy na pfedmétu néjmu.

V pfipadé, fie néjemce provede zmény Ei stavebni fipravy na pfedmétu néjmu,
jedné se 0 zvléét’ zévainé poruéeni povinnosti néjemce a néjem lze v souladu s
§ 2291 Obéanského zékoniku vypovédét i bez vvpovédni doby; pfedmét
néjmu je v takovém pfipadé néjemce povinen vyklidit nejpozdéji do 15 dnfi
ode dne, kdy byl k tomu pronajimatelem vyzvén (pisemné Ei elektronicky na
korespondenéni emailovou adresu uvedenou v zévéreénvch ustanovenich této
smlouvy).

6. Pronajimatel je oprévnén navétivit pfedmét néjrnu za fiifelem kontroly
fédného uiivémi po pfedchozi domluvé s néjemcem a za jeho pfitomnosti.

7. Préva a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi Obéanského
zékoniku ve znéni platném ke dni podpisu této smlouvy.

8. Néjemce je povinen nahlésit pronajimateli poéet osob bycllicich vbyté, a to
nejpozdéji do 5 dnfi ode dne podpisu této smlouvy posledni ze smluvnich
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stran. Vpfipadé jakékoliv zmény v poétu osob vbyté bydlicich je néjemce
povinen oznémit tuto skuteiinost pronajimateli do 5 dnfi ode dne takové
zmény. Pro pi~'ijeti nového Elena do néjemcovy domécnosti se vyéaduje
pfedchozi pisemn}? souhlas pronajimatele. Smluvni strany se shodly, Ze
maximélni pofiet osob pfiméfenv velikosti bytu nebrénici tomu, aby véechny
mohly vbyté Zit v obvyklvch pohodlnvch a hygienicky vyhovujicich
standardech je 2. Vétéi poéet osob iijicich vnéjemcové domécnosti neni
pfipustnv.

VI.
Néjemné a 1'1hrada za plnéni poskytované s néjmem bytu

Néjemce je povinen platit néjemné stanovené dohodou smluvnich stran ve
vvéi 3 000,- KE (slovy ti‘i tisice korun Eeskvch) mésiéné.
Néjemce je déle povinen platit fihradu za plnéni poskytované s uéivénim bytu
(déle jen ,,sluiby"), a to:
a) Vodné a stofzné -— néjemce zaplati fihradu dle skuteéné spotfeby, a to na

zékladé odeétu vodoméru umisténého v byte; platba bude provedena na
zékladé faktury vystavené pronajimatelem do data splatnosti na ni
uvedeném

b) Dodévky tepla - vytépéni bytu je zaji§téno centrélnim vytépénim celé
budovy E. p. 447 a do pfedmétu néjmu je teplo dodévéno
prostfednictvim radiétorfi umisténvch v pfedmétu néjmu; smluvni
strany se dohodly, Ze za dodévku tepla néjemce zaplati pauéélni Eéstku
odpovidajici kvalifikovanému odhadu nékladfi na dodévku teplé vody
do pfedmétu néjmu ve vjéi 500 KE/mésic

c) Ohfev teplé vody — je uskuteéfiovén prostfednictvim elektrického bojleru
umisténého v pfedmétu néjmu; fihrada za ohfev teplé vody je souéésti
fihrady za spotfebu elektrické energie.

d) Elektrické energie — néjemce zaplati fihradu dle skuteéné spotfeby, a to
na zékladé odeiitu elektroméru umisténého v byté; platba bude probihat
na zékladé mésiénich zéloh ve v)’/éi 1500 KE/mésic.

e) Odvoz odpadu — 50,-KE/mésifiné

Uhrazené zélohy na sluiby budou pronajimatelem néjemci vyfxétovény po
poskytnuti vyfiétovéni od dodavatelfi jednotlivvch sluieb, obvykle jednou
roéné. Néjemce se zavazuje uhradit pfipadnjr nedoplatek, kter}? mu bude
pronajimatelem vyfiétovén, a to na zékladé faktury vystavené
pronajimatelem; pfipadnv pfeplatek pronajimatel zfllétuje vnésledujicim
nejbliie splatném néjemném.
Pronajimatel je oprévnén v prfibéhu sjednané doby néljmu ménit vvéi
mésiénich zéloh v pfipadé zmény prévnich pfedpisfi upravujicich tuto oblast,
z dfivodu rozhodnuti cenovvch orgénfi, Z dfivodu zmény rozsahu
poskytované sluiby nebo jeji kvality nebo v dfisledku zvvéeni nebo sniieni
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cen ze strany jejiho poskytovatele anebo v dfisledku prokazateh1ého zvyseni
odbéru médii néjemcem. Dfivod zmény a novou vvsi zéloh Ei plateb za sluiby
oznémi pronajimatel néjemci pisemné bez zbyteéného odkladu poté, co se o
takové zméné dovédél. Novou vjrsi zélohy za sluiby je néjemce povinen platit
siléinnosti od kalendéfniho mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém mu
pronajimatel novou vyéi zélohy oznémil nebo s fiéinnosti od data stanovené-ho
v oznémeni.
Néjemce se dohodnuté néjemné a zélohy za sluiby zavazuje platit vidy
mésiéné pfevodem na fleet pronajimatele 390766369/0800, a to do 15. dne
pfislusného kalendéfniho mésice.
V pfipadé prodleni s platbou mésiéni Lihrady néjemného a/nebo zéloha za
sluiby 0 vice nei 5 dni zaplati néjemce pronajimateli firok z prodleni ve vvéi
0,25 % z dluiné Eéstky za kaid}? den prodleni.
Sprévu domu, ve kterém je umisténv byt, kter}? je pfedmétem této smlouvy,
vykonévé pronajimatel.

VII.
Skonéeni néjmu

Néjem bytu zaniké:
a) dohodou,
b) vvpovédi ze strany néjemce za sphqéni pfedpokladfi uvedenvch v

§ 2287 Obéanského zékoniku,
c) vvpovédi ze strany pronajimatele z dflvodfi uvedenjrch v pfislusnvch

ustanovenich Obéanského zzikoniku,
d) uplynutim dohodnuté doby néjmu.

V pfipadé ukonéeni néjmu bytu vjrpovédi ze strany néjemce skonéi néjem po
uplynuti tfimésiéni vvpovédni doby, které poéiné béiet prvnim dnem
kalendéfniho mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém byla vvpovéd’
doruéena pronajimateli a skonéi ke konci kalendéfniho mésice. V pfipadé
ukonfieni néjmu bytu v}'/povédi ze strany pronajimatele se vvpovédni doba
fidi pfislusnjrmi ustanovenimi Obéanského zékoniku.
P0 skonéeni néjmu je néjemce povinen byt uvést do pfivodniho stavu
s pfihlédnutim k béinému opotfebeni, odstranit zmény, které néjemce v byte
provedl se souhlasem pronajimatele a odevzdat jej pronajimateli. Skuteénosti
souvisejici se stavem odevzdévaného bytu budou uvedeny vprotokolu 0
odevzdéni bytu.

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Kontaktni osobou pro L'1Ee1y této smlouvy za pronajimatele je Mgr. Ludmila
Zhoufové, te1.: 602 501 121, e-mail: 1zhoufova@zscernos.cz



Néjemce poskytuje pronajimateli nésledujici kontaktni fidaje pro fiéely
komunikace ve vécech této smlouvy: tel.: 602 284 065, e-mail
Tato smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, néjemce obdrfii jedno a
pronajirnatel obdrfii jedno vyhotoveni smlouvy.
Otézky touto smlouvou neupravené se ridi ustanovenimi zékona E. 89/2012
Sb., Obéansk}? zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi; tuto smlouvu je mofiné
ménit Ei doplfiovat pouze pisemnvmi dodatky.
Tato smlouva nabvvé platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a
Liéinnosti dnem registrace v Registru smluv.
Néjemce bere na védomi, fie pronajirnatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1
zékona E. 340/2015 Sb., 0 zvléstnich podminkéch fzéinnosti nékterjrch smluv,
uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv a vztahuje se na néj povinnost
zvefejnit tuto smlouvu v Registru smluv, cofi je podminkou jeji fiifinnosti.
Smluvni strany se dohodly, fie zverejnéni této smlouvy v Registru smluv
zajisti pronajimatel nejpozdéji do 31. 12. 2016. Naijemce souhlasi se
zverejnénim celého obsahu této smlouvy.
Néjemce bere na védomi, fie pronajimatel pro realizaci svvch bezhotovostnich
plateb mfifie poufiivat transparentni prijmovv a vvdajovy bankovni fiéet a
v této souvislosti néjemce udéluje souhlas se zvefejnénim nézvu svého L'1Etu;
néjemce vyslovné souhlasi se zvefejnénim elektronického obrazu této
smlouvy na webovych strénkéch mésta véetné podpisfi ke smlouvé
pfipojenvch.
Smluvni strany prohlasuji, fie si smlouvu pfeeetly, fie je vvrazern jejich
svobodné a véfiné vfile a fie ji neuzaviraji vtisni ani za jinak népadné
nevvhodnvch okolnosti pro kteroukoliv z nich, cofi stvrzuji svvmi podpisy.

V éernosicich dne 22. 12. 2016 V éernoéicich dne 22. 12. 2016
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Mgr. Ludmila Zhoufové Jifi Hfila
pronajimatel néjemce
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Pfiloha E. 1

Stav a zafizeni bytu (pI‘islu§enstvi):

vodomér ve skolni kuchyfice vpravo 0d dvefi
2 rozvadéée el. energie: 1. hlavni jistié ml chodbé pfed vchodem do bytu vlevo

2. v pfedsini u WC _
dstfedni plynové topeni
bojler ml ohfev teplé vody pfied vchodovgjmi dvefmi do bytu (ve sténé za dvefmi)
kuchyfiskd linka, spordk (+ sada hrncd 12 kusd), myéka, praéka v kuchyni
prkenmi podlaha v pokojich a v kuchyfiském kouté
dlafiba v koupelné a v predsini
rdmy oken jsou opotfebované vlivem stdfi a klimatickgjch podminek

X


