Farní sbor Českobratrské církve evangelické v ……………………………………….

      se sídlem ………………………………………………………,
      IČO ……..,
      zastoupen administrátotrem   
      a kurátorem 
      (dále jen „pronajímatel")

a

Mgr. ……………………………………….,

      bytem …………..……………….., 
      r.č. ……/….,
  (dále jen „nájemce”)




uzavírají

v souladu s § 685 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o nájmu bytu


I
Předmět nájmu

      . Pronajímatel je jediným vlastníkem domu č.p. ………v ……………………(ulice)
v ……………………………(město) 

      2.   Pronajímatel pronajímá nájemci ve shora uvedeném domě byt  x. kategorie o velikosti x + 1,  umístěný v x.patře domu, o celkové výměře …………. m2. Stav bytu,  počet a výměra jednotlivých místností a jejich vybavení je uvedeno v příloze č.1 této smlouvy (evidenční list).

	Spolu   s   bytem  je  nájemce  oprávněn  užívat společné  prostory  v domě.


      4. V předmětném domě se nacházejí sborové místnosti užívané pro konání sborových akcí pronajímatele. Případné spoluužívání a podíl na úhradě služeb  ???? …………………………(dle skutečnosti)  


II
Účel nájmu

      1.  Nájemce je oprávněn byt užívat výlučně k bydlení, způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 




Spolu s nájemcem je byt oprávněna užívat  jeho manželka ………………….., 
r.č. ………………………… a děti ……………….., r.č. ………………………


Nájemce není oprávněn přenechat byt či jakoukoliv jeho část do podnájmu 
dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu  pronajímatele. 


III
Doba nájmu

      .  Byt se nájemci pronajímá na dobu určitou počínaje dnem uzavření této smlouvy a konče dnem ……………………….  

      2.   Nájemní vztah založený touto nájemní smlouvou lze ukončit :
	uplynutím sjednané doby nájmu, 
	písemnou dohodou smluvních stran, 
	výpovědí ze strany pronajímatele,
	výpovědí ze strany nájemce.


	Pronajímatel je oprávněn dát výpověď pouze  s  přivolením  soudu  z  důvodů 

uvedených v § 711 odst.1 občanského zákoníku.

      4.   Nájemce je oprávněn dát výpověď i bez uvedení důvodu.
        
      5.  Výpověď z nájmu bytu musí být dána písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi. Nejpozději k poslednímu dni výpovědní doby je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli.  


IV
Výše nájemného a jeho splatnost

      . Nájemné  se  stanoví  dohodou smluvních stran ve výši …………………… Kč (slovy : „…………………………..“ korun českých) měsíčně.
  
	V  nájemném  není  zahrnuta úhrada za služby, jejichž poskytování je spojeno 

s užíváním bytu. Výpočet a splatnost záloh na služby  : ……………  

	Nájemné a úhrada záloh na služby podle bodu 2 této části smlouvy jsou splat-

né vždy do 15. dne každého měsíce za příslušný kalendářní měsíc v hotovosti do rukou zástupce pronajímatele. 
 
      4. Vyúčtování záloh za služby pronajímatel provede jednou ročně s tím, že případné přeplatky či nedoplatky jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování.    


V
Práva a povinnosti smluvních stran

      1. Pronajímatel  zajistí nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu a  řádný výkon jejich nájemních práv.

      2. Nájemce je povinen umožnit po obdržení písemné výzvy vstup do bytu pronajímateli za účelem kontroly řádného užívání bytu nebo za účelem provedení těch oprav, jejichž zabezpečení je povinností pronajímatele. Pokud porušením této povinnosti vznikne pronajímateli škoda, je nájemce povinen škodu vlastním nákladem odstranit nebo ji pronajímateli uhradit. 

      3.  Nájemce je povinen užívat byt a společné prostory v domě řádně,  odstranit řádně a včas závady a poškození, které způsobil, zejména je povinen zasáhnout proti hrozící škodě. 

      4. Nájemce je povinen hradit drobné opravy a náklady spojené s  běžnou údržbou bytu. Pokud se nájemce včas nepostará o provedení drobných oprav a odstranění drobných závad, může tak učinit místo něj po předchozím upozornění pronajímatel na svůj náklad a požadovat od něj náhradu.

      5.  Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav,  které je povinen zabezpečit pronajímatel, a umožnit mu jejich provedení, jinak odpovídá za škodu,  která nesplněním této povinnosti vznikla. 

      6.  Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a předpisy o ochraně živ.prostředí.

      7. Nájemce není oprávněn provádět v bytě stavební úpravy nebo jinou podstatnou změnu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. Nájemce je povinen provedené úpravy či jiné stavební změny neprodleně odstranit, pokud jej o to pronajímatel požádá.

      8. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, která v bytě způsobil.  Pokud tak nájemce včas neučiní, může tak učinit místo něj po předchozím upozornění pronajímatel na svůj náklad a požadovat od něj náhradu.

      9.  Po ukončení nájmu je nájemce povinen vyklizený byt předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal se zřetelem k obvyklému opotřebení. 

      10. O předání a převzetí bytu bude sepsán předávací protokol ve dvojím vyhotovení,  po jednom pro každou smluvní stranu.  Současně se smluvní strany dohodnou na odstranění a náhradě případných škod.


VI
Společná a závěrečná ujednání 

      1. Předmětný byt užívá nájemce fakticky již od …………………... Smluvní strany  se dohodly na tom, že ustanovení této smlouvy vztáhnou i na dobu od uvedeného data  do dne uzavření této smlouvy. 

      2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně a to číslovanými dodatky na základě souhlasu obou smluvních stran.
          
	Nedílnou součástí smlouvy je příloha  – Evidenční list.


      4.  Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

      5.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Podepsáno oběma smluvními stranami

v ………………………………… dne ………………….

Za pronajímatele  :                                  		 Za nájemce  :                   


…………..…………………………            		 ……………………………….
administrátor			                                            farář Mgr.


………………………………                      
kurátor   

