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NÁtEMNÍSMLoUVA

uzavrena mezl:

1) Městysem K ižanov, lČo oozg461'6, zastoupenou starostou městyse paní

Marií Smejkalovou jako pronajímatelem (dále jen ,,pronajímatelem)

2) Domov Kamélie K ižanov, p íspěvková organizace,lČlna+q73 Zámek t,

5g4 51' K ižanov zastoupeny Mgr. SilviíTomšíkovou, (dále jen ,,nájemce")

l.

P edmět pronájmu a rozsah užívání

Pronajímatel p enechává nájemci do užívání byt o velikosti 1+]. - kuchy , 1

pokoj, koupeIna, WC, spíž, sklep.

P edmětny byt je umístěn ve 2. Podlaží domu čp. 2. Byt se nachází na adrese

Zámek 2, 5g4 5]. K iŽanov.

Rozsah vybavení a za ízení bytu, jakož i jeho stav je uveden v protokolu o

p evzetí bytu.

il.

V, še nájemného, zptisob hrazení nájemného a rihrady za ostatníslužby

Vr še nájmu je stanovována zastupitelstvem městyse K iŽanova a v' pis

Z usnesení, kde byla v, še stanovená je p ílohou této smlouvy.

Nájemné platí nájemce spolu s hradou za plnění poskytovaná s užíváním bytu

nejpozději do konce běžného měsíce (možno dohodnout i jinak) na tičet č.

3t2375L/o1oo vedeného u Kg Žd'ár nad Sázavou, nebo č. . 1624832379la8o0,

v.s. 361221g2 vedeného u České spo itelny a.s, pobočka K ižanov, pop ípadě

v hotovosti na pok|adně ri adu městyse K ižanova. Nezaplatí-Ii nájemce
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nájemné s užíváním bytu do konce běžného měsíce je povinen zaplatit

pronajímateli poplatek z prodlení dle vyhlášky č. 1a2lL994 sb., tj' 2,5 promile

lt den, nejméně však 25,- Kč/1měs.

Dodávky elektrické energie a plynu si nájemce sjednává sám přímo s dodavateli

energiía jim také platí měsíčnízálohy na jimi stanovené účty.

Dodávka vody je vypočítávána dle skutečné spotřeby zaměstnancem městyse

Křižanova.

lll.

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

stanovena v občanském zákoníku č. 89l2a]'2 Sb., Ve

a dalšími obecně závaznymi p edpisy.

spojená s nájmem jsou

znění pozdějších p edpisťr

tv.

Zvláštní ujednání

Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse si nájemník veškeré opravy,

spojené s držbou uvnit bytu, hradí sám'

K provádění prav a podstatn' ch změn v bytech je t eba souhlasu

pronajímatele.

V.

Doba Platnosti smlouvY

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou'

Účinnost a platnost této smtouvy nastává dnem jejího podpisu oběma

stranami.



u.

Pokud není Ve smlouvě dohodnuto jinak a není stanoveno zvláštním
předpisem něco jiného, řídí se právní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

VII.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzaI

.E}omo u Kamélile K ížanop
p íspěvková organizace

Zámek 1 , 594 51 K ižanov
lČ: 71184473 DlČ: Cz? 1 184473

t$l.; 566 54"s e*Í
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URAD ME STY SE KRTZAI{OVA
okres Žd'ár nad Sázavou

Kraj Vysočina

lČ 00z946L6

594 51

V K iŽanově dne 3]'.3.20].5

PSC 594 51

Te|.566543294

fax 556543 495

Věc: V, pis z usneseníz ].9. zasedánízastupitelstva městyse K ižanov, konaného

dne 28.6.20125 v 18.00 hod v zasedací místnosti v budově radnice

Zastupite 1 stvo mě stys e :

il. Schvaluje

8. Zvyšenínájmu v bytech rci34,-Kč zam2 1vyiimka *: suterénní byt _ 30,- K ,am2'
.. _ schváleno všemi hlasy

Za správnost v'i pisu odpovíd á - JUDr. Pivo ková - tajemník

uŘntr mĚsTvsn
KŘlŽ,ANoVA
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TIRAD ME STY SE KRTZAT{OVA
okres Žd'ár nad Sázavou

Kraj Vysočina

lČ 002946L6

594 51

PSČ 594 51

Te!.566543294

fax 56 6543495

Věc: Vypis z 5.. zasedání zastupitelstva městyse K ižanova, konaného dne 26.3.20t5 od
1700 hod. v budově Radnice

Zastupitelstvo městyse:

II. schvaluje
17. Prodloužení nájemního bytu v Zártku, Domovu Kamélie na dobu neurčitou /11

pro dva se zdrželi 
'

Za správnost v' pisu odpovídá - JUDr. Pivo ková - tajemník

uŘgn MĚsTV$ffi
KŘlŽANoVA

V K iŽanově dne 3]..3.2015

í#ao,q"Žg451
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