
Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 201410310310575 ze dne

30.9.2414

Pronajímatel:
Statutární město ostrava - městský obvod Poruba
Klimkovická 5 5 l28, 7 08 5 6 ostrava-Poruba
zastoupený starostou Mob Poruba Ing. Petrem Mihálikem
k podpisu smlouvy zmocněn místostarosta Mob Poruba pan Petr Zábojntk

IČ: 00845451
DIČ CZ 00845451
Číslo účt 

': 
902I-1649335379/0800

uzavřeli v souladu s $ 2235 a násl. zákona ě. 8gl20l2 Sb., oběanského zákoníku' dne

30.g'z1l4nájemní smlJuvu o nájmu býu č. 201410310310575,kterou se dohodli změnit

takto:

Nájemce:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

1. V č1. 1' se znění odst. 1.1. nahrazuje tímto zněním:

i.1. Statutární město ostrava je
ostrava, sv{eného městskému
at'Áe.4|e.

ě. e708 00 ostrava-Poruba

vlastníkem pozemku parcelní oislq! k.ú. Poruba, obec

obvodu učástí tohoto poŽemku je stavba - bytový
v ostravě-Porubě, 708 00.

2. V č1. 3. se znění odst' 3.2', 3.3. a3.8.naltrazuje tímto zněním:

3.2. Účastníci smlouvy se dohodli podťe s 2248 občanského zákoníku, Že pronajímatel

je oprávněn výši nájeÁného každoróčně jednostranně upravit na období od 1'7. do 30'6'

,rart.a,r;i"iho Lalendárního roku buď o míru inflace vyjádřenou .přírustkem 
pruměrného

ročního indexu spotřebitelských cen v roce předchozím vyhlašovaným Ce9kým statistickým

úřadem, anebo o 2,5Yo ve srovnání svýší nájemného platnou vpředcházejícím období, a to

tím zpúsobem, jehoŽ výsledkem bude vyčíslení lyšší částky. Zvýšení nájemného bude

najemci písemně oznámeno nejpozději do 30.6. běžného roku.

3.3. Provede-li pronajímatel na své naklady nebo ve své režii stavební úpravy' které trvale

zlepšují uŽitnou hodňotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě' anebo mají

za následek trvalé úspory enórgie neto vody, můŽe se s nájemci dohodnout o zvýšení

nájemného, nejvýše uJuk'o deset procent z účelně vynaloŽených nákladů ročně. Souhlasí-li

s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin býů v domě, platí

zvýšené nájemné i pro óstatní nájemce. Nedójde-li k takové dohodě, můŽe pronajímatel

navrhnout iv,-íseni nájemného ročné o tři a půl procentazvyna\oŽených nákladů'

:.g. Úhrada zavybavení býu je stanovena dohodou účastníků, je obsaŽena vevidenčním

iistu, který je přílohou a nedilnou součástí této smlouvy a vypočte se takto:

ál 
" óróa*ětů, jejichž Životnost dosud neuplynula, se částka vypočte dle vzorce
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kde No : měsíční nájemné zapŤedmět vybavení býu,
Pn: pořizovací náklady předmětu vybavení,

Životnost
v letech

12 po: roční procento opotřebení.

Pořizovací nák1ady předmětu lybavení tvoří kupní cena, účelně vyna1ožené náklady na jeho

dopravu a montái,' uytc, případně úrok z úvěru a další prokazatelné náklady připočtené

k ceně předmětu po dohodě s nájemcem.

Roční procento opotřebení a Životnosti předmětů vybavení býu:
předmět vybavení roění opotřebení

(jednotlivě) '%
sporák, vďíč
kuchyňská linka a vestavěná skříň
el. bojler a prutokový ohřívač vody
zdroj tepla užívaný jednotlivým
nájemcem bytu k vytápění
měřící a regulační zaŤízeni pro tepeinou energii

měřící a regulační zaŤízeni pro SV
měřící a regulační zaiizeni pro TV
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pouŽije procento opotřebení toho
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5
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|] zatízeni kombinovaných se pro výpočet nájemného

vybavení, pro kteréje stanoveno procento vyšší'
bi u předmětů, jejichŽ Životnost uplynula nebo není-li

pořízení předmětu vybavení ve výši:
sporák a kuchyňská linka fiednotlivě)
ostatní předměty vybavení ( ednotlivě)

U předmětů vybavení neuvedených pod písm'

bý vybaví, se nájemné sjednává dohodou'

3. ostatní články smlouvy zůstávají beze vmény'

Tento dodatek obsahuje 2 strany a je sepsán ve čtyřech vyhotovenich, znichŽ po jednom

obdrŽínájemce a tři si ponechává pronajímatel'

Sm1uvní strany souhlasí, Že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků' bude zveřejněna

na internetových stránkách statutárního města ostrava městského obvodu Poruba

(poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou'

V ostravě _ Porubě dne 9r$z -90- ! -

statutární město ostrava
městskÝ obvod PoÍuba
Kllmkovická 5s/2a' 7oa 56 ostíava_PoÍuba
IČ ooaas ast otČ czoosqs astg osrRAvA!!!

znéttnrta pořizovací cena nebo datum

10 ,- Kč
. 5,-Kč

a), kterými pronajímatel po dohodě nájemcem



Nájemní smlouva o nájmu bytu č.20l4t03/03/0575

Pronajímatel:

Statutární město ostrava - městský obvod Poruba
Klimkovick á 5 5 l28, 7 08 56 ostrava-Poruba
zastoupený starostou Mob Poruba Ing. Lumírem Palyzou
5*pot':y-'.Tlouvy zmocněn místostarosta Mob poruba Ing. Petr Stachura
IC: 00845451
DIČ CZ00845451
Číslo účtu: 902l -I 649335379 /0800

Nájemce:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště: 708 00 Ostrava-Poruba

č j. oSČaBHlbyt/ t36 l 09 / I 4lHr.

se jako smluvní strany dohodly na zékJadě přechodného ustanovení $ 3074 zák.č. 89l2lt2
Sb', občanského ziíkoníku, podle něhoŽ se odleho účinnosti nastalé dněm t.I.20l4nájem řídí
tímto zál<onem, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem, změnit nájemní smlouvuč' 2009l03l03l03l4 ze dne 6.4.2009 ve znění do-datku č. I ze dne 30.l I.20O:g, dodatku č. 2
ze dne 3l.3.20l0, dodatku č.3 ze dne 30.3.2011 a dodatku č.4 ze dne 10.8.2011 knájemní
smlouvě tak'že se stávající zněnínájemní smlouvy mění a nahtazujese zněním následujícím:
Nájemní smlouva mezi výše uvedenými smluvními stranami zní v souladu s $ 2235 a násl.
zěkona č,. 89l20I2 Sb., občanského zríkoníku, ve zněnipozdějších předpisů 1áaie.;en ,,NoZ,,)takto: 

Čt. t
Předmět nájmu

L,ĚIifi [s;'i't*i=i*,*1xxTPďňTii#Ťt
svěřeného.r,llu;

1.2. Pronajímatel pronaiímá náiemci vejýše uvgdeném obytném domě uyt JnadzemnímpodlaŽídomu,č.byt.,rarii4c'""el'ro"ání).Rvtsestávázl.kuchyně,
1 pokoje a příslušenství _ koupelny+W{komory, sklepu e. tó.i|Byt má celkovou
ýměru 38,45 m2. Podlahová piocha balkonu, rcáii",.lil"pu, terasy,-e v případech' kdy
se nejedná o místnost, započítávádo podlahové plochy uytuiěonou poiá,rirro,r.'

1.3. Přesný rozsah vybavení a stav bytu je uveden v evidenčním listu, ktery je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy.

čl.z
Doba nájmu

2.1. Nájemní poměr je sjednan na dobu neurčitou.
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Čt. s
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

3.1. Účastníci smlouvy se dohodli na výši nájemného za l m2 započitatelné podlahové plochy
bytu, která ěiní 50'02 Kč/m2lměsíc. Výše nájemného při ceikovo v1imire započitatelné
podlahové plochy 37,ga m2' tedy činí 1.895' rel*e'ic. Celková výše měsíční úhrady
za nájem zbytuje uvedena rovněž v evidenčním listu, který je přílohou a nedílnou součástí
této smlouvy.

3.2. Účastníci smlouvy se dohodli podle s 2248 NoZ' že pronajímatel je oprávněn výši
nájemného každoročně jednostranně upravit na období od t.z. do:ď.o. nastedujíciho
kalendářního roku o míru inflace vyjádřenou přírustkem průměmého ročního indexu
spotřebitelských cen v roce předchozím vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, pokud
o tom rozhodne Rada městského obvodu Poruba. Zvýšení nájemného bude nájemci písemně
oznámeno nejpozději do 30.6. běžného roku.

3.3. Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují uŽitnou hodnotu
pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo maji zanásledek trvalé úspory
energie nebo vody, mtlže se s nájemci dohodnout o. zvýšení nájemného, nejrnýše však o deset
procent z účelně vynaloŽených nákladů roěně. Souhlasí-li s návrhem ňa takové zvýšení
nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů .r, domě, platí zvýšené nájemné i pro oštut 

'ínájemce. Nedojde-li k takové dohodě, můŽe pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného ročně
o tři a půl procentazvynaložených nríkladů.

3.4. Nájemné a úhrada zap|něníposkytovanásužívénim bytu (ceny služeb) nebo zálohy
za ně, jsou splatné měsíčně, a to nejpozději do posledního dne kalendrářního měsice, za
kteý se platí nájemné a úhrady zashlžby.

3.5. Nezaplatí_li nájemce nájemné do 5 dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit
pronajímateli úroky z prodlení ve ýši l0 % z dlužné částky ročně, a tó od prvého dne
po termínu splatrrosti. Nezaplatí-li nájemce úhrady za služby (zá|ohy a vytičtováni za ně)
do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši
1 promile z dhůné částky zakaždý den prodlení, nejméně však 10,- Kč ,ukuzdy, i započatý
měsíc prodlení. Tyto úroky a poplatky se nezapočitávaji na náhradu škody případně vzniklé.
Prodlení s placením nájemného a úhrad s nájmem spojených po dobu deiší než 3 měsíce
je porušením povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem' a proto i důvodem k výpovědi
znájmubyru bez qýpovědní doby.

3.6. Nájemce tímto uděluje pronajímateli souhlas k inkasu nájemného a úhrad za služby
spojené s nájmem prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPo) České
pošty s.p. Nájemné spolu s úhradou za plněni poskyovaná s uživáním bytu se zavazuje

lť:ffi:.''1Íl'iffi:iffi 
'i;irxi';TJ,?.'iiiffJ'"-';ff Í'ůlůff :H j:"-itelny'

3.7. Výše měsíčních záloh za shůby spojené s uŽíviíním bytu se stanoví dohodou účastníků
a je obsažena v evidenčním listu' kteý je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
Výše měsíčních záloh za služby spojené s uŽíváním bytu můŽe bý upravena dohodou
účastníků, dále může b;it upravena jednostramě ze strany pronajímatele v míře odpovídající
změně ceny služby nebo nazéi<ladě změny dané zvláštním předpisem, rozhodnutím cenového
orgánu, nebo z dalších důvodů (například změny rozsahu nebo kvality služeb). V tomto
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případě je pronajímatel povinen tuto změnu nájemci oznétmit písemně před termínem
splatnosti měsíčních zálohlzaslužby spojené s užíváním býu.

]. 
8 Úhrada za vybavení býu je stanovena dohodou účastníků, je obsaŽena v evidenčním

listu, kteý je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a vypočte só takto'

a) u předmětů, jejichž životnost dosud neuplynula, se ěástka vypoěte dle vzorce

Pnxpo
100

No = ------
12

kde No : měsíční nájemné za předmět vybavení bytu,
Pn: pořizovací náklady předmětu vybavení,
po : roční procento opotřebení.

Pořizovací nríklady předmětu vybavení tvoří kupní cena, účelně vynaloŽené náklady na jeho
dopravu a montátž v bytě' případně úrok z úvěru a další prokazatelné náklady piipooieno
k ceně předmětu po dohodě s nájemcem.

Roční procento opotřebení a životnosti předmětů vybavení bytu:

předmět vybavení
(ednotlivě)

roční opotřebení
voÁ

Životnost
v letech

sporák, vďič
kuchyňská linka a vestavěná skříň
el. bojler a prutokový ohřívač vody
zdrojteplaužívarý jednotlivým nájemcem bytu k výápění
měřící a regulační zaÍízenípro tepelnou energii a vodu.
U zařizeru kombinovaných se pro výpočet nájemného použije procento opotřebení toho
vybavení, pro kteréje stanoveno procento vyšší.

b) u předmětů, jejichŽ Životnost uplynula nebo není-li znéma pořizovací cena nebo datum
pořízeú předmětu vybavení ve výši:
sporiák a kuchyňská linka (ednotlivě) ................... ,- Kč
ostatní předměty vybavení (ednotlivě) ................... ,- Kč

U předmětů vybavení neuvedených pod písm. a), kteými pronajímatel po dohodě s nájemcem
byt vybaví, se nájemné sjednává dohodou.

3.9. Úhrady za služby placené zálohově je pronajímatel povinen vyúčtovat nájemci nejméně
jednou ročně v termínu vyúčtovaní otopného období. Nedoplatky a přeplatky z vyučtovéní
jsou splatrré v souladu s platnými právními předpisy.

3.l0. Zálohy na služby poskytované suživéním byťu (uvedené v evidenčním listu) stanoví
pronajímatel jako měsíční podí| z ročď ceny odvozené z předpokl ádané ceny běžného roku.

3.11. Naklady dodávky tepla a teplé užitkové vody (TUV) budou pronajímatelem
rozúčtovány mezi jednotlivé byty v domě v souladu s příslušným platným právním
předpisem. Je-li bý vybaven poměrovými měřidly tepla, určí poměr mezi itnaa"i
a spotřební složkou nakladů pronajímatel. Provoz komínové techniky v domech, které
nejsou napojeny na dálkové vytápění' zahrnuje nríklady na zabezpečení provozu komínové
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techniky (ejí opravy a kontroly), které se rozvrhuj í mezijednotlivé uživatele bytů podle
počfu využívaných vyústění do komínů v domě.

3'12. Nríklady na úklid společných prostor v domě budou pronajímatelem rozúětovány mezijednotlivé byty v domě poměrem počtu osob nájemcem ozniírnených pronajímateli k počtu
všech osob oznámených pronajímateli ve všech byech v domě, 

''eoo 'ou''ym 
dílem mezi

všechny byty v domě nazákladě dohody všech nájemců v domě.

3.l3. N{íklady na dodávky studené pitné vody (vodné a stočné)' odvoz splašků, provoz

'ytahu 
a osvětlení společných prostor v domě (včetně jejich árobných oprav), budou

pronajímatelem rozúčtovány mezi jednotlivé byty v domě póměrem po8to orób *í;"rn""-
oznátmených pronajímateli k počtu všech osob oznámených pronajímateli ve všech bytech
v domě. Nríklady na provoz vytahu nebudou účtovríny těm nájemcům bytů v I. a 2.
nadzemním podlaží, kteří j ej nelůív ají.

3.14. Je-li byt yylaven poměrovým vodoměrem studené pitné vody (SV), vyričtuje
pronajímatel nríklady SV poměrově mezi jednotlivé byty dle odečtů io"hto vodoměň.
V případě, že nájemce bytu neumožní provedení oaóeiu poměrového vodoměru SV
v termínu stanoveném pronajímatelem, bude spotřeba stanovena výpočtem _ pruměrný
počet dílků na 1 osobu/rok vbytech, u nichž byl odečet provederr se vynásobí počtem
osob/rok bytu, ve kterém odečet proveden nebyl.

3.15. Nríklady zajištění společné televizní antény (STA) budou vyúčtovány pronajímatelem
rovným dílem mezi všechny byty v domě.

Čt.l
Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu

4.1. Běžnou údržbu a drobné opravy v bytě související s jeho užíváníma nríklady spojené
s běžnou údržbou hradí nájemce. Za drobné opravy se považují opravy bytu a jetro-vnitňiho
vybavení' pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictvi prónajímatěle, a to podle
věcného vymezení nebo podle výše nákladu: opravy jednotlivýcň vrcirních částí podlah,
opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy a seřízení jednotlivých čásií oken
a dveří a jejich součástí a výměny zátttktt,kování, klik, rolet ažalužií,výměny elektrických
koncových zařízeni a rozvodných zaŤízení, zejména vypínačů, zázuvek,-jističů, včetně
hlavního jistiěe pro byt, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datovýci sítí, signálů
analogového i digitálního televizního vysílríní a výměny zdrojů světla v osvětlovacích
tělesech, výměny uzaviracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
opravy uzaviracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy
indikátoru vytápění a opravy a certifikace býových vodoměru teplé a studóné vody.

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výoků, zápachoých uzávěrek,
odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,
výlevek, dřezt, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů,- infrazáÍičtt',
kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. |J zařízení pro vytápění se zadrobné
opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů ittážového topení
na pevná' kapalná a plynná paliva včetně uzavíracich a regulačních armatur a ovládacích
termostatů etéňového topení; nepovaŽují se však zaně opravy radiátoru a rozvodů ústředního
vytápění (za drobnou opravu se povďují rovněž qýměny drobných součástí těchto předmětů).
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Podle qýše nákladu se za drobné opravy po'važujidalší opravy bytu a jeho vybavení a výměny
součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsóu výše ,r,ned"rry, jestliŽe 

''arauána jednu opraw nepřesáhne částku 1.000,- Kč. Provádí-li se natéževěci několik oprav, které
spolu souvisejí a časově na sebe navazují,je rozhodující součet nríkladů na souvisejici opravy.
Náklady na dopravu a jiné nríklady spojené ' opiuvou, pokud jsou uvedeny v daňovém
dokladu o provedení opravy, se do niíkladů na tuto ópravu nezapoěitávaji.
Náklady spojené s běŽnou údržbou bytu jsou nakiady na udtovrání a ěištění bytu včetněpříslušenství, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména
pravidelné prohlídky a čištění předmětů (plynospotřebiěů apod.), malovríní ,nč"trrě ópruuy
omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových_ krytln' obkladů stěn, oiycni
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům, vnitřní nátěry a ďeratizace, desinfekce
a desinsekce bytu (odhmyzování).

4.2. Nájemce bytu a osoby, které žíjí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva
uživat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požíiat ilnění, ió;ictrzposkytovríní je s užívaním bytu spojeno.

4.3. Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zaŤízení domu řádně a řádně poživat
plnění' jejichžposkýování je spojeno s užíváním bytu.

4.4. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat
byt nebo jeho část do podnájmu ani jej využívat k podnikatelské činnósti. Nájemci není
rovněŽ dovoleno pokoušet se byt či nájemní právo k němu převést na jinou osobu, porušení
těchto povinností je zvlašť závažným porušením smlouvy, a proto i důvodem k v1ipovědi bez
výpovědní doby ze strany pronajímatele.

4.5- Nájemci jsou povinni při qýkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí
zajišt'ující ostatním nájemcům ýkon jejich práv. Nájemce je poui''.n'odstranii závady
a poškození, které způsobil v domě siím' nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, budou
závady a poškození odstraněny najeho naklady.

4.6. Qistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit,
oznétmí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brríní o|vyklému bydlení,
oznámi pronajímateli bez zbyečného odkladu. Nájemce učiní podle sqých móŽností to, co lze
očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třebabez prodlení odstranit, nevznikla další
škoda. Nájemce má právo na náhradu nríkladů účelně vynaložených při zabtáněnivzniku další
škody, ledaže poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, zal<terénájemce odpovídá.

4.7. Nájemce je povinen bezodkladně oznárrit pronajímateli potřebu těch oprav, které
má provádět pronajímatel, jinak odpovídá za škodu, která porušením této jeho povinnosti
pronajímateli vznikne. Nájemce je povinen umoŽnit pronajímateli přístup do pronajátého bytu
za účelem kontroly řádného užívání bytu, provedení nutných op.urr, ,1p*i a rekonstrukcí
v bytě a odečtů instalovaných měřidel. Nesplnění těchto povinností se povďuje za hrubé
porušení povinností ze strany nájemce.

4.8. Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce
poškození nebo vadu oznámil. Neodstraní-li pronajímatel poškožení nebo vadu bez
zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu
odůvodněných nríkladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškožení nebo vada nejsou
podstatné. Neozniímí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu
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poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nakladů; odstraní-lipoškození nebo vadu sám, nemá nárok ani na slevu z nájemného.

4'9' Nájemce nesmí provádět stavební úp'uYI, přestavby ani jiné podstatné změny v býě bezpředchozího písemného 
_ 
souhlasu prona3imátele, a to 

-ani 'na 
svuj nráklad. Souhlaspronajímatele nenahrazuje ohlášení stavby' ani stavební povolení ei :ine rozhodnutístavebního úřadu, které je k provádění stavebních ,ip'* staveunik povinen získat.Při skončení nájmu je nájemce povinen odstranit změnu, kierou na předmětu nájmu provedl,

ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nebud e žááat.

4'10' Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznétmí zvýšení počtu osob Žijících
v bytě bez zbytečného odkladu pronajíma1eli. Nájemce uvede 

" 
onus.'ri jména, příjmenía data narození těchto o..9b, 

'u 
to nejpozději do ts anri ode dne, kdy k téio změně došlo.Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců' co změna nastala, má só ,u'to, že závažněporušil

svou povinnost nájemce. Stejnou povinnost má nájemc. i t.hdy' snix-ti se počet členů
nájemcovy domácnosti.

4' 1 1 ' Pronajímatel si. vyhrazuje nezbytnost svého předchozího písemného souhlasu s přijetím
nového člena do nájemcovy domácnosti, a to YYjma osob nájemci blízkých. IJzavře-li
nájemce za ttvéní této nájemní smlouvy manželství' sdělí pronajímateli, ,au r byfu vznikl
společný nájem bytu manžely nebo že se manželé dohodli, ži spoieené nájemní pr6uo k bytrr
nevzriká. o tom, Že společný nájem bytu nevznikl, předloží nájemce pronajímatéti pi."*rrou
dohodu podepsanou oběma manželi.

4'12. Nájemce je povinen oznátmit pronajímateli i další skutečnosti, rozhodné pro qýpočet
změn úhrad, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy íato skutečnost nastala.
Pronajímatel promítne na zžkladě tohoto oznámeni změnu svých óvidencí a vystaví nájemci
doklad o provedené změně v evidenčním listu.

4'13. Hrubým porušením povinností ze strany nájemce je, umožní-li, aby v jeho domácnosti
žil počet osob, kteý je nepřiměřený velikosti bytu a bníní tomu, aby ,nj"ch,,y osoby mohly
v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhowjících podmínlách.

4.l4. BudeJi nájemce předem vědět o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva
měsíce, i o tom, žebý mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámíto věás pronajímateli.
Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosii ža3isti možnost ustup., do bytrr
v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po *..'je takovou osobou pronajímatel. Nesplní-li nájemce .uo,'' porrin rost, povaŽuje se totó jednríni
za porušení povinností nájemce závaŽným způsobem; to neplatí, ,r.r'urtur'.-li z tohoto důvodu
závažnáújma.

4' 15. Nájemce je povinen strpět úpravu lrtu rybo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou
změnu, nesníží-li se hodnota bydlení a lze-liji provést u.ž uitsit'ó n"ponoar pro nájemce,
nebo provádí-li ji pronajímatel na pÍíkaz organu veřejné moci, anebo kozí-li pri*o 

"zv|ášť

závaŽnáújma.

4'16: Nájemce je povinen po předchozí písemn é výzvě umožnit pronajímateli nebo jím
pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízeni pro měřeni a regulaci tepla, teplé
a studené vody' jakož i odpočet naměřených hodnot. Siejně je povineň umoŽnit přístup
k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patŤí pronajímateli. Nesplněni
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těchto povinností se považuje zahrubéporušení povinností ze strany nájemce.

4'17' Nájemce je povinen minimálně jedenkrát ročně zpřístupnit by pronajímateli za účelemkontroly dodržování povinností, které nájemci vyp|ývají z platných právních předpisůa této smlouvy. Pronajímatel nájemce o termínu t<ontróty vyrozumí nejméně tři dny předem
tak, aby se ozniímení o provedení kontroly dostalo ao ryLicŘe aispozice n73emce (např. ústněpři osobním jednání, telefonicky, osobním předráním písemného oznátmení o kontroleči v]rozením písemného oznrímení o kontrole do schrrlnky najemce;. ó|akované porušenípovinnosti nájemce zpřísfupnit bý za účelem kontroly se povaŽuje za hrubé porušení
povinností nájemce.

4'18' Nájemce a i ti, kdo sním bydlí, jsou povinni dodržovat zásady požámi bezpečnostivyplývqící zprávních předpisů _ zejména-zákona č. 13311985 Sb-; |,ozarni ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č,.2461200I Sb., o požarni prevenci.

4'19' Nájemce je povinen dodržovat po dobu nájmu pravidla obvyklá pro choviíní v domě
a rozumné pokyny pronajímatele pro zachovéní náležitého pořádku.

čt. s
Zániknájmu'bytu

5'l. Nájem bytu zaniká zejménapísemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo
písemnou vypovědí. Výpovědní doba je tříměsíční.

5.2. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo
vypovědět nájem bez. q7pou6dní doby apožadovat, aby mu'nájemcebez"'byt.čneho odkladu
byt odevzdal,nejpozději však do 1 měsíce od skončení nájmu bytu.

5.3. Nájemce je povinen byt vyklidit a vyklizený od,evzdat pronajímateli, a to se vším
vybavením a zařízením a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihléd_nutím k běŽnému opotřebení
při řádném užívéní a í&žbě. o odevzdiíní bytu musí bý proveden zápis podepr*y obě11u
stranami.

5.4. Pokud nájemce nesplní povinnost vyklidit byt do 15 dnů od skončení nájmu a odmítá
tedy předat vyklizený byt pronajímateli' odpovídá pronajímateli za škodu, která mu
v důsledku tohoto jednaní může vzniknout. Nájemce j. po dobu svého prodlení se splněním
povinnosti bý vyklidit a předat pronajímateli povinen p1atit prona;imateti nájemné i úhradu
zaslužby spojené s užíváním bytu.

čt. o
Zv|áštní ujednání

_6'1. 
Vznikne-li nájemci škoda, způsobená pronajímatelem, hradí tuto škodu pronajímatel.

Vznikne-li pronajímateli škoda na bytě a jeho příilušenství, způsobena nájemcem nebo těmi,
kteří s ním bydlí v bytě, hradí tuto škodu nájemce.

6.2.PÍípadné nríroky ztéto smlouvy mohou uplatňovat smluvní strany u soudu nebose domiíhat ochrany u příslušného orgánu státní správy, zejména áojde-li k zásahu
do pokojného stavu.



2074/03/03/Os7s

6'3' Podmínky chovu a držeru psů, koček a jiných zviřat,jsou upraveny příslušnou obecně
závaznouvyhláškou, ustanovením $ 2258 NoZ a dalšími ustanoveními občanského ziíkoníku,
chrrínícími dobré mÍavy v domě, v němž se pronajatý bytnachazí.

6.4. Pronajímatel je oprávněn v souladu se ziíkonem č. IOll2OO0 Sb, o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákoni,ve znění pozdějších předpisů, shromaŽďovat osobní údajeo nájemci a dalších uŽivatelích byťu (tj. subjekty riaajri; v rozsahu nezbytném k řádnému
uzavÍeni nájemní smlouvy, plnění povinností účastníkí znájemní smlouvy a v souvislosti
s ní včetně poskytování služeb a plateb za služby spojené s nájmem a rovněL i údaje slouŽící
k idenJifikaci subjektů údajů, údajů o plátcích 

^ráy, 
bankovním spojení, bydíisti apod.

Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o"něm zpracovávény
a jestliže zjistí, že došlo k porušení povinností zpracovatele, má pra"o žádatÚřaďpro ochraní
osobních údajů o opatření knápravě. Subjekt údajůje oprávněnžádatzpracovatele o nápravu
závadného stavu a zaplacení nríhrady za porušení svéhó práva na lidskbu důstojnost, osobní
čest, dobrou pověst aptávana ochranu jména.

6.5. Nájemce tímto uděluje pronajímateli svuj qýslovný souhlas podle ustanovení $ 5 odst.
1 písm. 9 zák.č. rcl/2000 Sb., aby vpřípadě, že pronajímatét z1isti ze svých evidencí
o úhradách nájemného a ceny služeb poskyovaných s ňájmem bytu, že nájemceje v prodlení
splněním platebních povinností vyplývajících zuzavÍené nájemní smlouvy a žobecně
závazných právních předpisů, zveřejnil informace o tomto prodlení, včetně identifikace osoby
dluŽníka a specifikace nesplněné povinnosti co do důvodl a výše, jak tlrto údaje vyplyvaji
ze zjištění pronajímatele a z jeho evidencí.

6.6. Nájemce potvrzuje, že udělil pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů
získaných prostřednictvím obrazového zénnamu kamerovéhó systému umístěného ve
společných prostorách býového domu, v němŽ se nachiízí pronajalf bý, a v jeho výazích,
a to na dobu trvríní této nájemní smlouvy, případně na dobu bydieni viomto býovém domě.
Před udělením souhlasu byl nájemce o kamerovém systému informovan v souládu s $ 5 odst.
4' $ 1l odst. 1, $ 12 a $ 21 zékona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů aó změně
někteých zákoni, ve znění pozdějších předpisů.

čt.l
Závérečná ustanovení

7.l. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro užíváni bytu, společných prostor a zařízeni
domu příslušná ustanovení občanského ziíkoníku a další obecně závazné'pŤea}isy.

7 .2. Tato smlouva obsahuje 9 stran a je sepsána ve ětyřech vyhotove ních, z nichž po jednom
obdrží nájemce a tři si ponechává pronajímatel.

7.3. Případné změny a doplňky této smlouvy o nájmu vyžadují ke své platnosti písemný
souhlas obou stran.

7.4-Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
t.10.2014.

7.5. Účastníci této smlouvy prohlašují, Že souhlasí s jejím obsahem, smlouva byla podepsana
na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla ujednrína v tísni, ani zalinak
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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7.6.Doložka dle ust. $ 41 zákonač.12812000 sb. o obcích:
Potvrzuje se, Že o předmětu nájmu této smlouvy rozhodla 91. Výjezdni rada městského
obvodu Poruba usnesením č. 3309/VRMob1014/91 ze dne29.5.2014.

V ostravě-Porubě

dne ...... I.q.:09:. 20'!{

Stotutórní město Ostrovo
Městský obvod Porubo

KlimkovlckÓ 28l55
70B 5ó ostrovo - Porubo

pronajímatel

Přílohu této smlouw tvoří:

'(o. 1 . 2er1
dne


