
Smlouva o nájmu inspekčního pokoje
č. 15/2017

ve Smyslu ustanovení ust. §2297 - 2299 OZ

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králově, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXll, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený lng. Danielem Szórádem, Ph.D. generálním ředitelem Lesů České republiky, s.p.

na základě podpisového řádu zastoupen lesním správcem Lesní Správy
Frýdlant, Zitavská 3276, 464 01 Frýdlant

jako pronajímatel na jedné straně (dále jen „pronajímatel“)

Jiří Bartůněk

jako nájemce na straně druhe (dále jen „nájemce“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu
o nájmu bytu:

l.
Předmět Smlouvy

1.1 Pronajímatel přenechává nájemci do dočasného úplatneho užívání byt - inspekční pokoj

nacházející Se v domě č. p. 264 stojícího na parcele p.č. 29, vše Zapsáno u Katastrálniho
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, obec Dětřichov, k. ú. Dětřichov (dále jen

„byt“ nebo „předmět nájmu“).
1.2 Byt se sestává z:

- pokoje o podlahové ploše 21 m2,
1.3 Celková podlahová plocha bytu je 21 m2.
1.4 Výměry a vybavení bytu jsou uvedeny v evidenčním listě, který je nedílnou Součástí této smlouvy

a tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě.
1.5 Nájemce prohlašuje, že Se S předmětem nájmu řádně seznámil a přebírá jej ve stavu, vjakém je

popsán v předávacím protokolu.
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Il.
Předání a převzeıbytu

2.1.0 předání a převzetí bytu je Sepsán mezi pronajimatelem a nájemcem předávací protokol, kterýtvoří přílohu č. 2 této nájemní smlouvy. V protokolu je uveden Stav bytu, jeho vybavení a zjištěnézávady.
2.2. Po skončení nájmu bytu dle této smlouvy se nájemce Zavazuje odevzdat byt pronajimateli vestavu, v jakém jej převzal, bez ohledu na běžné opotřebení při běžném užívání, případně S odborněprovedenými úpravami, k nimž měl prokazatelný Souhlas pronajimatele. Drobné opravy a nákladySpojené s běžnou údržbou bytu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemcenejpozději k termínu předání bytu. Pokud tak nájemce neučiní, zajistí potřebné opravy a běžnou

údržbu pronajimatel na náklad nájemce.

Ill.
Doba nájmu

1. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku, počínaje dnem 1.2.2017.
Nájem bytu Zaníká buď poslednim dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němžnájemce přestal vykonávat práci pro pronajimatele (popř. nájem skončí dle uSt. § 2298 odst.2OZ) nebo uplynutím doby, na kterou byl sjednán, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud bude nájemce užívat předmět nájmu i po uplynutí Sjednanénájemní doby a Současně jej pronajimatel ani do tří měsíců po jejím uplynutí nevyzve, aby bytopustil, tato Smlouva Se za stejných podmínek obnovuje vždy O 1 rok, přičemž celková doba nájmuvčetně prolongace nesmí překročit dobu tří let. Po uplynutí této doby se tedy jíž ujednání o obnověnájmu neuplatní.

IV.
Náiemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bvtg

4.1 Nájemce se Zavazuje hradit ve prospěch pronajimatele měsíční nájemné ve výší 1008 Kč, kterépředstavuje součet částky vypočtené ze sazby ve výši 48 Kč Za 1 m2 Započitatelné podlahové plochybytu měsíčně a částky za vybavenost bytu Zařizovacími předměty, která ke dni uzavření tétonájemní Smlouvy činí 399 Kč měsíčně. Započitatelnou podlahovou plochou se rozumí součetpodlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství.

4.2 Smluvní strany ujedna/y, že pronajímatel se Zavazuje Zajistit následující plnění spojená S užívánímbytu:

4.3 Nájemce Se dále Zavazuje platit Ve prospěch pronajímatele měsíčně Zálohy na úhrady Za Služby čiplnění spojená S užíván/m bytu ujednaná v předchozím odstavci tohoto článku v následující Výši:
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-dodávky vody, Odvoz a Odvádění odpadních vod Včetně čištění jímek ...,-Kč
-dodávky tepla ................ -Kč
-odvoz komunálního odpadu ............... ,-KČ
-Osvět/ení a Úklid společných částí domu ............... ,-Kč
-zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání ............... ,-Kč
-provoz a čištění komínů ...,-Kč
-provoz výtahu ............... ,-Kč
-elektrická energie 1200,-Kč,

tj. celkově částku ve výsˇi 2208, 0,- Kč měsíčně.

4.4 Nájemce Se Zavazuje uhradit pronajímateli případně nedoplatky Za Služby či plnění spojená
s užíváním bytu ujednané dle této Smlouvy, které by vZnik/yjejich nadměrným odběrem. Tyto nedoplatky
pronajímatel doloží nájemci vyúčtováním Od příslušných dodavatelů se sdělením termínu splatnosti.

4.5 Vpřípadë úpravy Zá/oh ze Strany dodavatelů Služeb či plnění spojených s užíváním bytu,
pronajímatel písemně nájemci Oznámí toto Zvýšení a vyčíslí novou výši poplatků Za tyto služby. U
takového písemného Oznámení není třeba souhlasu nájemce, neboť není předmětem dohody, ale
respektováním oprávněných požadavků dodavatelů služeb. Písemné Oznámení může být doplněno
novým výměrem záloh Od dodavatelů služeb.

nebo

4.2 Nájemce se Zavazuje uzavřít vlastní smlouvy s příslušnými dodavateli Za účelem Zajištění.“

-odZ komunálního odpadu

vsouviS/Osti spronajimaným bytem, kčemuž mu bude pronajímatelem poskytnuta potřebná
SOučinnOSt.

nebo

je možná kombinace výše uvedeného, tj. část Zá/Oh hradí nájemce pronajímateli a část řeší nájemce
uzavřením vlastní smlouvy S dodavateli.

4.6 Smluvní Strany ujednaly následující Způsob rozúčtování, když s tímto byl nájemce seznámen před
podpisem této Smlouvy, což níže stvrzuje svým podpisem:

4.7 Vpřípadë úhrady plateb dle této smlouvy srážkou Ze mzdy bude tato srážka ve prospěch
pronajímatele prováděna měsíčně pozadu. Zaměstnanec (nájemce) tímto výslovně souhlasí
s prováděním srážek Za nájemné včetně služeb či plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním
bytu.

4.8 Nájemné bude na každé další roky valorizováno vždy k 1.1. běžného roku podle skutečně dosažené
míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu Spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců
kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem. Nájemné bude automaticky
upravováno bez písemného Oznámení nájemci. Kprvnímu Zvýšení nájmu O inflaci takto dojde
s účinností od 1.1.2018.

4.8 Nájemce je povinen Oznámit pronajímateli skutečnosti rozhodné pro stanovení nájemného a úhrady
Za Služby nejpozději do 30ti dnů po jejich vzniku.
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V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Pronajímatel se Zavazuje předat byt nájemci ve Stavu Způsobilém k řádnému užívání.
5.2 Nájemce není Oprávněn provádět v bytě jakékoli stavební, technické úpravy či jiné podstatné Změny

bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
5.3 Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli (pověřené osobě) jakékoli Závady, které by

mohly být příčinou škody na předmětu nájmu. Pokud tak nájemce neučiní, nemá nároky, které by
mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro její vady.

5.4 Nájemceje povinen umožnit vstup pronajímateli či oprávněných osob pronajímatele do bytu po
předchozí dohodě Za účelem kontroly, nejvýše však 2× ročně. (v případě prodeje nepotřebného
majetku pronajímatele se nájemce Zavazuje umožnit prohlídku bytu Za účelem prodeje tohoto
majetku, maximálně však 1x měsíčně, vždy po předchozím vyrozumění Ze strany pronajímate/e,
vždy alespoň tři dny před konáním prohlídky).

5.5 Pronajímatel je oprávněn ke vstupu do předmětu nájmu bez předchozího souhlasu nájemce pouze
v případě havárií ohrožujících předmět nájmu.

5.6 Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu či jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu pronajímatele.

5.7 Pronájímatel si tímto vyhrazuje právo souhlasu s přijetím dalšího člena nájemcovy domácnosti do
bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o případy Zvláštního zřetele hodné. Souhlas musí
být učiněn písemnou formou.

5.8 Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně a bez Zbytečného odkladu zvýšení počtu, osob
v bytě, a to nejpozději do dvou měsíců od takové Změny; v opačném případě se jedná o Závažné
porušení povinností nájemce.

5.9 Nájemce odpovídá pronajímateli Za to, Že v bytě bude žít jen takový počet osob, který je přiměřený
velikostí bytu a nebrání tomu, aby V bytě bylo možno žít vobvyklých pohodlných a hygienicky
vyhovujících podmínkách.

5.10 Smluvní strany ujednaly, že ust. § 2285 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, týkající se
obnovy nájmu Se nepoužije. K případné obnově nájmu dojde za podmínek dle či. III. této Smlouvy.

Vl.
Zvláštní ujednání

6.1 Spolu S nájemcem budou byt užívat tyto osoby:

6.2 Nájemce Se zavazuje na vlastní náklad provádět udržovací práce a drobné opravy podle § 2257
odst. 2 občanského Zákoníku, v rozsahu Stanoveněm příslušným nařízením vlády.

6.3 Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že není registrován u FU jako plátce DPH. Pro případ, že
dojde ke Změně této skutečnosti (tj. nájemce bude Zaregistrován jako plátce DPH), nájemce se
Zavazuje bezodkladně oznámit tuto skutečnost pronajímateli.

6.4 V případě skončení nájmu dle této Smlouvy budou měrná Zařízení pro spotřebu energií a vody
převedena Zpět na pronajímatele, k čemuž Se nájemce Zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost.

6.5 Nájem bytu Založený touto smlouvou skončí:
- uplynutím doby, na níž byl Sjednán,
- písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem,
- písemnou výpovědí Za dodržení podmínek Stanovených v příslušných ustanoveních Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

6.6 V den skončení nájmu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený Odevzdat pronajímateli se vším
vybavením a Zařízením ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při běžném
užívání. O Odevzdání bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
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VII.
Závěrečná ustanovení

7.1 Pokud není v této smlouvě ujednánojinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právními předpisy
ČR, Zejména pak Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

7.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

7.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
pak dnem 1.2.2017.

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží jedno
pare.

7.5 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji svými,
níže připojenými podpisy. Smlouva byla sepsa'na na Zakladëjejich svobodné vůle a nebyla ujedna'na
v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli Ze smluvních stran a na důkaz
správnosti a souhlasu připojuji prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

7.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Evidenční list bytu
Příloha č. 2 - Protokol o předání a převzetí bytu

Ve Frýdlantu, dne 26.1.2017 Ve Frýdlantu, dne 26.1.2017

Pronajímatel: Nájemce:

//' Jiří Bartůněk
lesni ravce
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