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Smlouva 0 podnéjmu bytu

Pronajimatel: Statutérni mésto Olomouc, Horni némésti — radnice, Olomouc, ICO: 299308

zastoupené Sprévou nemovitosti Olomouc, a. s. se sidlem v Olomouci, §koIni 2a,

I60: 25898736, zastoupenou lng. Romanem Zelenkou, Feditelem a. s., déle jen SNO

Néjemce: Gymnézium, Olomouc — Hejfiin, Tomkova 45, Olomouc 779 00, zastoupené PhDr.

Karlem Gofiem (déle jen GH)

Podnéjemce: Timothy Jones, r. 6.:

Tato smlouva je uzavfena dle § 719 obéanského zékoniku éna zékladé néjemni smlouvy mezi vvée

uvedenvm pronajfmatelem a néjemcem uzavfené v Olomouci dne: 29. 4. 1999

pod E. j.: byt/1255/99/8a

I.

Pfedmét podnéjmu

1. Pfedmétem podnéjmu je byt I. kategorie, Eislo 14 0 velikosti 3+1 ve 4. patfe na adrese: U

leti§té 8, Olomouc 779 00. Pfesnv rozsah vybavenf a zafizeni tohoto bytu je uveden

v Evidenénim listé, kterv tvofi pfilohu vv§e uvedené néjemni smlouvy.

2. Néjemce pfenechévé byt uvedenv v odstavci I. podnéjemci do uiivéni na dobu uréitou

od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 po uplynuti této doby mfinie by’/t s podnéjemcem uzavfena

podnéjemni smlouva nové.

3. O odevzdévéni a pfevzeti bytu, jeho zafizeni a vybaveni se pofidi Protokol 0 pFevze’ci bytu.

4. Podnéjemce se zavazuje, ie bude uiivat byt vvhradné k bydleni. Kjinému llléelu lze byt Ei

jeho Eést uiivat pouze s pisemnvm souhlasem néjemce a pronajimatele.



vyée néjemného a vise fihrad za sluiby spojené s uiivénim pronajimaného bytu

Podnéjemce se zavazuje platit SNO mésifini Uhrady ve vvéi uvedené v Evidenénim listé,

ktervje pfilohou podnéjemni smlouvy.

Uhrady a zélohy byly urffeny podle cenovvch pFedpisC1 platnvch vdobé uzavfeni této

smlouvy. Pfi zméné cenovvch pfedpisfil nebo okolnosti rozhodnvch pro stanoveni Uhrad se

pfiméfené zméni i vvse pFis|u§nvch Clhrad poéfnaje mésicem, kterv nésleduje p0 vzniku

dfilvodu pro zménu.

Uhrada za podnéjem bytu a Uhrada za sluiby spojené s uiivénim bytu nebo zélohy na né

jsou splatné nejpozdéji do posledniho dne mésice, za ktervje néjernné placeno.

Nezaplati-Ii podnéjemce Uhrady za podnéjem bytu a za sluiby spojené s uiivénim bytu nebo

zélohy na né nebo jejich doplatky podle vyflétovéni do 5. dnfi po jejich splatnosti, je povinen

zaplatit pronajimateli poplatek z prodleni ve vvsi jedné promile z dluiné Eéstky za kaidv

den 2 prodleni. Prodleni s placenim po dobu delsi nei 3 mésice mfiie byt dfilvodem

k vvpovédi 2 podnéjmu bytu.

Zéznam 0 zménéch mésiéni Uhrady za podnéjem bytu a za sluiby spojené s uiivénim bytu

bude zaznaéen v Evidenénim listé.

Ill.

Zénik podnéjmu bytu

Podnéjem bytu skonéi uplynutim doby, na kterou byl sjednén bez néroku na néhradni byt

nebo néhradni ubytovéni

Po skonéeni podnéjmu bytu je podnéjemce povinen byt vyklidit a vyklizenv odevzdat

sprévci domu — SNO a to se v§im zafizenim a vybavenim, ve stavu, vjakém jej pFevza|

s pfihlédnutim I< normélnimu 0p0tFebeni pFi Fédném uiivéni a Cndribé. O odevzdéni bytu

sprévci se musi pofidit zépis.



IV.

Zévéreéné ustanoveni

1. Podnéjemce nesmi vbyté provédét stavebni Upravy Ei jinou podstatnou zménu bez

souhlasu pronajimatele, a to ani na vlastni néklady.

2. Pokud tato smlouva nestanovijinak, plati 0 prévech a povinnostech podnéjemce a néjemce

vyplvvajici 2 podnéjemniho poméru ustanoveni obéanského zékoniku a pFedpisC|

provédéjicich a doplfiujicich.

3. Dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu a musf bvt podepsény obéma smluvnirni

stranami.

V Olomouci dne 17. Eervence 2019

néjemce podnéjemce

Spréva nemovitosti Olomouc, a. s. souhlasi s touto podnéjemni smlouvou

lng. Roman Zelenka

Feditel SNO a. s.


