
OBEC MALÁ ÚPA 
Obecní úřad Malá Úpa 

Horní Malá Úpa 100, 542 27 MALÁ ÚPA 

 

INZERÁT 

Pronájem obecního bytu 
 

Malá Úpa, 1.6.2017 

Obec Malá Úpa nabízí k pronájmu bytovou jednotku  velikosti 3+1, o celkové podlahové 

ploše 68,14 m2, nacházející se ve druhém nadzemním podlaží  budovy č. p. 100 v Horní Malé 

Úpě, v budově Obecního úřadu. 

Byt je po rekonstrukci, vybaven novou kuchyňskou linkou, starším sporákem a bez lednice. 

Smlouva o nájmu bytu bude s vybraným zájemcem uzavřena mj. za těchto podmínek:  

- nájem na dobu určitou od 1.7.2017 na 3 roky s možností prodloužení 

- nájemné min. 7.000 Kč měsíčně + úhrada za služby spojené s užíváním bytu (energie) 

- pronajatý byt bude oprávněn užívat pouze nájemce sám, popř. spolu s ním pouze 

takové fyzické osoby, které nájemce předem pronajímateli označí jako členy své 

domácnosti 

- bez předchozího souhlasu pronajímatele  nájemce nesmí provádět jakékoliv změny 

v bytě 

- nájemce nesmí byt či jakoukoliv jeho část přenechat do užívání třetích osob 

(podnajmout), ani nesmí byt či jeho část  přenechávat k ubytování nebo jen k 

přenocování dalším osobám  

- nájemce je povinen udržovat v bytě i v domě č.p. 100 pořádek a čistotu, je povinen 

dodržovat základní pravidla slušného chování, krom toho je povinen: po celou dobu 

nájmu respektovat, že byt se nachází naproti nebytovým prostorám, v nichž sídlí 

obecní úřad a proto je nutné zachovávat klid během celého dne; pohybovat se v celé 

budově č.p. 100 slušně a tiše tak, aby odpovídalo vážnosti obecního úřadu a Galerie 

Celnice; dodržovat zákaz kouření v bytě i v celé budově č.p. 100, zdržet se požívání  

alkoholických nápojů v těchto místech ve větším množství 

- jakékoliv porušení výše uvedených povinností bude považováno za hrubé porušení 

povinností nájemce, pro které bude pronajímatel oprávněn  vypovědět nájem bytu bez 

výpovědní doby 

- podmínkou uzavření nájmu je složení kauce ve výši jednonásobku nájemného 

- nehledáme nájemce, který by byt využíval k rekreačním účelům 

Prohlídka bytu proběhne ve středu 14.6.2017 v 11 hodin. 

Zájemci o pronájem mohou podat své nabídky,v nichž vyloží i důvody, pro které se ucházejí o 

nájem bytu, písemným podáním, které musí být doručeno do podatelny Obecního  úřadu na 

adresu Horní Malá Úpa 100, 542 27, Malá Úpa nejpozději do 12:00 hodin dne  16.6.2017. 

 

 

Ing. Karel Engliš, v.r. 

starosta obce Malá Úpa 


