
Evidenéni Eislo smlouvy. .... ..

Néjemni smlouva
uzavfené dle ust. § 2235 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéansk}? zékonik

I.
Smluvni strany

Zakladni ékola éemoéice, pfispévkové organizace
Zastoupenaz Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feditelkou,
Sldlo Pod ékolou 447, 252 28 éernoéice
IC 61385158
Clslo fiétu: 390 766 369/0800
na strané jedné (déle jen ,,pronajimatel,,)

Mgr Barbara Formanové, r.E. 835521/2943
trvale bytem: Sokolovské 14, 190 00 Praha 9
na strané druhé (déle jen ,,n2'1j emce”)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto

Néjemni smlouvu

II.
Pfedmét smlouvy

Smluvni strany konstatuji, ie pani Barbora Formanové je zaméstnancem
Zékladni ékoly éernoéice, pfispévkové organizace. Tato smlouva je uzaviréna
za fiéelem zajiéténi bytovjrch potfeb Néjemce, a to sohledem na zéjem
Pronajimatele poskytnout svému zaméstnanci moinost bydleni.
Pronajimatel mé prévo disponovat s bytem v pfizemi budovy E.p. 77, v ul.
Komenského (které je souéésti pozemku parc. E. 74 v k.L’1. éernoéice,
zapsaném na LV 10001 u Katastrélniho L'1f"adu pro Stfedoéesky kraj,
Katastrélni pracoviété 1 této smlouvy) Praha — zépad) 0 velikosti 2+1
s pfisluéenstvim (které je vymezeno v Pffloze E. 1 této smlouvy), bez sniiené
kvality, 0 celkové vjméfe 90,45 m2. Byt sestévé z kuchyné 0 vyméfe 16,32
m2, pokoje 0 vyméfe 29,9 m2, loinice 0 vyméfe 29,9 m2, chodby 0 vyméfe
11,43m 2 a sociélniho zafizeni (WC a koupena) 0 vyméfe 2,9 m2 (déle jen
,,byt” nebo Upfedmét néjmu”).
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Pronajimatel dévé néjemci do uiivéni jako vyluénému néjemci byt se
souééstmi, pfislusenstvim a vybavenim uvedenymi v této smlouvé a jeji

VPriloze E. 1.

III.
Oznaéeni bytu a jeho pfislusenstvi

Byt se sklédé ze 2 obytnjch mistnosti - pokoje 0 vjméfe 29,9 m2 a loinice 0
vjméfe 29,9 m2, kuchyné 0 vyméfe 16,32 m2 a pfislusenstvi - pfedsiné 0 vyméfe
11,43 m2, koupelny vE. WC o vjrméfe 2,9 m2. Celkové vyméra podlahové plochy
bytu vé. pfislusenstvi je 90,45 m2.
Stav bytu véetné vybaveni a zafizeni je popsén v Pffloze E. 1 k této smlouvé.

IV.
Doba néjmu

Néjem se sjednévé na dobu uréitou od 1. 1. 2017 po dobu trvéni pracovniho
poméru pani Barbory Formanové u zaméstnavatele, kterym je Zékladni skola
éernoéice, pfispévkové organizace. Smluvni strany se dohodly, ie ustanoveni
§2285 Obéanského zékoniku se pro fiéely této smlouvy nevyuéije.

1.

V.
Prohléseni pronajimatele, préva a povinnosti neijemce

Pronajimatel odevzdévé néjemci byt ve stavu zpfisobilém knastéhovéni a
obyvéni kzajisténi bytov§9ch potfeb néjemce a Elenfi jeho domécnosti.
Pronajimatel si vyhrazuje udélit pfedchozi pisemn§9 souhlas s pfijetim nového
Elena do néjemcovy domécnosti v souladu s § 2272 Obéanského zékoniku.

2. Néjemce je seznémen se stavem pronajimaného bytu, fédné si jej prohlédl,
pfebiré jej bez zévad, zpfisobilfi k bydleni, coi potvrzuje podpisem této
smlouvy. Smluvni strany konstatuji, ie stav bytu ke dni vznil<u néjmu byl
zaznamenén vpfedévacim protokolu, kter}? je soufiésti této smlouvy, a to
véetné fotodokumentace stavu bytu ke dni vzniku néjmu.
Néjemce je povinen provédét veskeré béiné opravy a fidribu bytu dle
nafizeni vlédy E. 308/2015 Sb., 0 vymezeni pojmfi béiné fidriba a drobné
opravy souvisejici s uiivénim byt-u.

4. Néjemce neni oprévnén dét byt ani jeho ézist do podnéjmu tfeti osobé bez
pi'edchozfl'1o pisemného souhlasu pronajimatele.

5. Néjemce neni opraivnén provédét iédné stavebni fipravy na pfedmétu néjmu
A bez pfedchoziho pisemného souhlasu pronajimatele. Vpfipadé, Ze néjemce
provede zmény iii stavebni lfipravy na pfedmétu néjmu bez souhlasu
pronajimatele, jedné se 0 zvlést’ zévainé poruseni povinnosti néjemce a. néjem
lze v souladu s § 2291 Obéanského zékoniku vypovédét ibez vjpovédni doby;
pfedmét néjmu je v takovém pfipadé néjemce povinen vyklidit nejpozdéji do
15 dnfi ode dne, kdy byl k tomu pronajimatelem vyzvén (pisemné éi
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elektronicky na korespondenéni emailovou adresu uvedenou v zévéreénych
ustanovenich této smlouvy).
Pronajimatel je oprévnén navstivit pfedmét néjmu za fiéelem kontroly
fédného uiivémi po pi'edchozi domluvé s néjemcem a za jeho pfitomnosti.
Préva a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi Obéanského
zékoniku ve znéni platném ke dni podpisu této smlouvy.
Néjemce je povinen nahlzisit pronajimateli poéet osob bydlicich v byté, a to
nejpozdéji do 5 dnfi ode dne podpisu této smlouvy posledni ze smluvnich
stran. V pfipadé jakékoliv zmény v poétu osob vbyté bydlicich je néjemce
povinen oznémit tuto skuteénost pronajimateli do 5 dnfi ode dne takové
zmény. Pro pfijeti nového Elena do néjemcovy domécnosti se vyiaduje
pfedchozi pisemnv souhlas pronajimatele. Smluvni strany se shodly, ie
maximélni poéet osob pfiméfenv velikosti bytu nebrénici tomu, aby véechny
mohly v byté iit v obvyklvch pohodlnvch a hygienicky vyhovujicich
standardech je 5. Vétsi poéet osob iijicich vnzijemcové domécnosti neni
pfipustnjr.

VI.
Néjemné a fihrada za plnéni poskytované s néjmem bytu

Néjemce je povinen platit néjemné stanovené dohodou smluvnich stran ve
vvsi 5 000,- K5 ( slovy péttisic korun Eeskjrch) mésiéné.
Néjemce je déle povinen platit fihradu za plnéni poskytované s uiivainim bytu
(déle jen ,,sluiby”); sluibami se rozumi:
a) Vodné a stoéné — platba 500,- K6 na zékladé skuteéné spotfeby dle

samostatného vodoméru pro méfeni spotfeby vody v byté; platba bude
probihat dvakrét rofiné na zékladé faktury zaslané Pronajimatelem, a to
do data splatnosti na ni uvedeném

b) Dodévky tepla — byt je vytépén elektrickvmi pfimotopnjrmi panely;
néklady na dodévku tepla prostfednictvim hradi néjemce v rémci
fihrady za spotfebu elektrické energie

c) Elektrické energie — platba na zékladé skuteéného odbéru dle
elektroméru; platba bude probihat formou pravidehxjch mésiénich zéloh
ve vvsi 3000 K5/mésic hrazenou Néjemcem na fiéet Pronajimatele
uveden}? v zéhlavi této smlouvy.

d) Odvoz odpadu 250 K6/mésic (5 osob, 1 osoba plati poplatek 600,- roéné)
Pronajimatel jednou roéné provede vyfiétovéni véech poskytnutvch sluieb,
skuteéné spotfeby a plateb za sluiby a toto vyfiétovéni zasle Néjemci.
Néjemce se zavazuje uhradit pfipadn}? nedoplatek, kterv mu bude
pronajimatelem vydétovén, a to na zékladé faktury vystavené
pronajimatelem; pfipadnv pi-eplatek pronajimatel zfiétuje v nésledujicim
nejbliie splatném naijemném.
Pronajimatel je oprévnén v prfibéhu sjednané doby néjmu ménit vvsi
mésiénich zéloh v pfipadé zmény prévnich pfedpisfi upravujicich tuto oblast,
z dflvodu rozhodnuti cenovjrch orgénfi, z dfivodu zmény rozsahu
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poskytované sluiby nebo jeji kvality nebo v dfisledku zvvéeni nebo sniieni
cen ze strany jejiho poskytovatele. Dfivod zmény a novou vvsi zéloh Ei plateb
za sluiby oznémi pronajimatel néjemci pisemné bez zbytecvrného odkladu poté,
co se o takové zméné dovédél. Novou vvsi zélohy za sluiby je néjemce
povinen platit s fiéinnosti od kalendéfniho mésice nésledujidho po mésici, ve
kterém mu pronajimatel novou vvsi zélohy oznémil nebo s fiéinnosti od data
stanoveného v oznémeni.
Néjemce se dohodnuté néjemné a zélohy za sluiby (splatné mésiéné) zavazuje
platit vidy mésiéné pfevodem na fiéet pronajimatele anebo hotové u
Pronajimatele nejpozdéji do 25. dne pfislusného kalendéfniho mésice.
Pronajimatel je oprévnén kaidoroéné zvjlsit néjemné o miru inflace
vyhlésenou (v1SU, vyjédfenou pfirfistkem roéniho indexu spotfebitelskvch cen
za pfedchozi kalendéfni rok. Za timto fiéelem je pronajimatel povinen zaslat
néjemci pisemné oznémeni o nové vvsi néjemného, a to nejpozdéji do 15. 2.
pfislusného kalendéfniho roku. Néjemce je povinen platit néjemné zvvsené
dle tohoto odstavce vidy od 1. 3. kaidého kalendéI"n1'ho roku. V pfipadé, fie
pronajimatel tuto svou povinnost nesplni, jeho nérok na zvvseni néjemného
pro pfisluénv rok zaniké.
V pfipadé prodleni s platbou mésiéni lihrady néjemného a/nebo zéloh za
sluiby o vice nei 5 dni zaplati néjemce pronajimateli L'1rok z prodleni ve vysi
0,25 % z dluiné Eéstky za kaidv den prodleni.
Sprévu domu, ve kterém je umisténv byt, kterv je pfedmétem této smlouvy,
vykonévé pronajimatel.

VII.
Skonfieni néjmu

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

§ 2287 a dle § 2288 Obéanského zékoniku,
c) vvpovédi ze strany pronajimatele z dfivodfi uvedenvch v pfislusnvch

ustanovenich Obéanského zélkoniku,
d) uplynutim dohodnuté doby néjmu.

V pfipadé ukonéeni néjmu bytu vypovédi ze strany néjemce skonéi néjem po
uplynuti tfimésiéni vypovédni 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
ukonéeni néjmu bytu vvpovédi ze strany pronajimatele se vvpovédni doba
fidi pfislusnvmi ustanovenimi Obéanského zékoniku.
Po skonéeni néjmu je néjemce povinen byt uvést do pfivodniho stavu
s pfihlédnutim k béinému opotfebeni, odstranit zmény, které néjemce v byté
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§ 2287 a dle § 2288 Obéanského zékoniku,
c) vvpovédi ze strany pronajimatele z dfivodfi uvedenvch v pfislusnvch

ustanovenich Obéanského zélkoniku,
d) uplynutim dohodnuté doby néjmu.

V pfipadé ukonéeni néjmu bytu vypovédi ze strany néjemce skonéi néjem po
uplynuti tfimésiéni vypovédni 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
ukonéeni néjmu bytu vvpovédi ze strany pronajimatele se vvpovédni doba
fidi pfislusnvmi ustanovenimi Obéanského zékoniku.
Po skonéeni néjmu je néjemce povinen byt uvést do pfivodniho stavu
s pfihlédnutim k béinému opotfebeni, odstranit zmény, které néjemce v byté
provedl se souhlasem pronajimatele a odevzdat jej pronajimateli. Skuteénosti



souvisejici se stavem odevzdévaného bytu budou uvedeny v protokolu o
odevzdéni bytu.

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Kontaktni osobou pro Liéely této smlouvy za pronajimatele je Mgr. Ludmila
Zhoufové, tel.: 602 501 121, e-mail: lzhoufova@zscernos.cz
Néjemce poskytuje pronajimateli nésledujici kontaktni fidaje pro L'1Ee1y
komunikace ve vécech této smlouvy: tel. 736 678 115, e-mail
barbora.formanova@centrum.cz zména neni na skodu.
Tato smlouva je sepséna ve dvou vyhotovenich, néjemce obdrii jedno a
pronajimatel obdrii jedno vyhotoveni smlouvy.
Otézky touto smlouvou neupravené se ridi ustanovenimi zékona E. 89/2012
Sb., Obéansk}? zékon1'l<, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi; tuto smlouvu je moiné
ménit Ei doplfiovat pouze pisemnvmi dodatky.
Tato smlouva nabvvé plat-nosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a
Liéinnosti dnem registrace v Registru smluv.
Néjemce bere na védomi, ie pronajimatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1
zékona E. 340/2015 Sb., 0 zvlaiétnich podminkéch fiéinnosti néktervch smluv,
uverejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv a vztahuje se na néj povinnost
zvefejnit tuto smlouvu v Registru smluv, coi je podminkou jeji fiéinnosti.
Smluvni strany se dohodly, ie zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv
zajisti pronajimatel nejpozdéji do 31. 12. 2016. Néjemce souhlasi se
zverejnénim celého obsahu této smlouvy.
Néjemce vvslovné souhlasi se zverejnénim elektronického obrazu této
smlouvy na webovvch strénkéch mésta véetné podpisfi ke smlouvé
pripojenj/ch.
Smluvni strany se dohodly na ukonffeni platnosti nzijemni smlouvy ze dne 1. 2.
2015 mezi nimi uzavfené, a to ke dni nabyti fieinnosti této smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ie si smlouvu preéetly, 2e je vvrazem jejich
svobodné a véiné ville a fie ji neuzaviraji vtisni ani za jinak népadné
nevvhodnjrch okolnosti pro kteroukoliv z nich, coi stvrzuji svvmi podpisy.

V Cernoéicich dne 22.12.2016 V éernosicich dne. .~. 0/6
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Pfiloha E. 1

Stav a zarizeni bytu (pi"is1u§enstvi):

rozvody el. energie Aa vody ve zdech
vodomér v koupelné
bytovy' rozvadéff el. energie v pfedsini
elektrické infra topné panely 5 ks
elektrické topné téleso v koupelné (tzv/’ieb1*ik”)
bojler na ohfev teplé vody v koupelné
kuchyfiskzi linka a sporzik v kuchyni
koupelna — poliéka ml zed’, 3 ziloiné police
pokoj — dfevémi skfifi
prkenmi podlaha v pokojich a v kuchyfiském kouté
dlaiba v koupelné a v pfedsini (ézisteéné v kuchyni v prostoru u linky)
okna nové plastovd
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