
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

Město Bílina 

IČO: 00266230 

se sídlem: Bílina, Břežánská 50/4 

zastoupená 

starostkou města 

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou 

(dále jen „město Bílina”) 

a 

společnost / fyzická osoba 

se sídlem / adresa 

(dále jen „pronajímatel“) 

(oba společně dále jako "zúčastněné strany") 

uzavírají 

toto Memorandum o spolupráci (dále jen „memorandum”) jako svobodný výraz vůle obou 

zúčastněných stran zavést a prohlubovat vzájemnou spolupráci při eliminaci negativních sociálních 

jevů a zlepšení kvality soužití mezi obyvateli města Bíliny. 

I. Předmět memoranda 

1. Předmětem memoranda je závazek zúčastněných stran spolupracovat a podílet se na činnostech, 

které povedou ke zvýšení růstu kvality bydlení v lokalitách se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů.  

2. Zúčastněné strany se dohodly, že budou využívat k dosažení společného cíle dle předchozího 

odstavce všech dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich poslání  

a jsou v souladu s právním řádem České republiky. 

3. Ve prospěch naplňování společného cíle se zúčastněné strany zavazují, že budou vyvíjet maximální 

úsilí, vynakládat přiměřené prostředky a v neposlední řadě si navzájem poskytovat maximální 

součinnost. 

II. Prohlášení zúčastněných stran 



1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti/í specifikované/ných v příloze č. 1 a že 

tento/tyto byt/y je/jsou v užívání schopném stavu (provozuschopné/ý) tzn. zejména čistý/é, bez 

štěnic apod., s kompletním sanitárním vybavením, s kompletními podlahovými krytinami, s 

vyhovujícími (s revizemi) rozvody vody, elektřiny a plynu, bez nutnosti výmalby a jiných úprav.  

2. Město Bílina prohlašuje, že má zájem spolupracovat s pronajímatelem ohledně užívání shora 

specifikovaného/ých bytu/ů v intencích nastíněných tímto memorandem.  

III. Práva a povinnosti zúčastněných stran 

 

1. Město Bílina se zavazuje k: 

a. pomoci při zajišťování potenciálních nájemníků, 

b. zajištění komunikace a spolupráce mezi pronajímatelem a potenciálním nájemcem,  

c. v období, prvních 3 měsíců, kdy nebude/ou shora specifikovaný/é byt/y obsazeny nájemcem, se 

město Bílina zavazuje s pronajímatelem uzavřít nájemní smlouvu  

k předmětnému bytu, a hradit nájemné rovnající se maximálně výši úhrad spojených s užíváním 

bytu/ů. Po uplynutí tohoto období se k uhrazenému nájemnému (viz shora) připočte marže. 

Konkrétní podmínky nájemního vztahu (nájemné, marže apod.) budou upraveny nájemní smlouvou.  

2. Pronajímatel se zavazuje k: 

a. spolupráci vyplývající z tohoto Memoranda, zejména maximálně využívat informace od města 

Bíliny, správce bytového fondu či statutárních orgánu jednotlivých SVJ. Pronajímatel zajistí, že 

předmětný/é byt/y nebude/ou užíván/y ze strany nájemce či osob bydlících s ním ve společné 

domácnosti v rozporu s právními předpisy ČR či s domovním řádem. V případě, kdy došlo či 

dochází k porušování shora uvedených povinností je vůči nájemci povinen postupovat tak, aby 

eliminoval negativní dopady na soužití mezi obyvateli v dané lokalitě, 

b. uzavření nájemního vztahu dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“), který bude uzavřen mezi pronajímatelem a osobou 

doporučenou ze strany města Bíliny, 

c. v rámci nájemního vztahu s nájemcem dbát na dodržování ustanovení § 2272 odst. 3 NOZ (právo 

požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu 

a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících 

podmínkách), 

d. pronajímatel dále souhlasí s tím, že shora specifikovaný/é byt/y může/mohou být uveřejněn/y 

na portálu projektu Pod ochranou města, místních realitních kanceláří a na jiných realitních 

serverech za účelem jejich inzerce a následné spolupráce s potenciálním nájemcem. 

http://www.mestskebytymost.cz/


3. Zúčastněné strany jsou připraveny k výše uvedené spolupráci v rozsahu svých zákonných možností.  

4. Další konkrétní práva a povinnosti zúčastněných stran mohou být po vzájemném odsouhlasení 

předmětem případných samostatných realizačních smluv, dohod apod. 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma zúčastněnými stranami.  

2. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

3. Toto memorandum je možné měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků, které budou 

podepsány oběma zúčastněnými stranami.  

4. Toto memorandum může zaniknout písemnou dohodou zúčastněných stran nebo písemnou 

výpovědí kteroukoliv ze zúčastněných stran, a to bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní 

dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

5. Toto memorandum představuje závazek zúčastněných stran spolupracovat za účelem dosažení jím 

stanovených cílů v něm uvedenými prostředky a samo o sobě nevyvolává vznik práv a povinností 

mezi zúčastněnými stranami; tuto závaznost má až konkrétní realizační smlouva uzavřená mezi 

zúčastněnými stranami. Memorandum však představuje závazek zúčastněných stran takovou 

realizační smlouvu, nebudou-li relevantní důvody, které uzavření takové smlouvy pro jednu ze 

zúčastněných stran vyloučí, uzavřít. 

6. Memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze zúčastněných stran obdrží po jednom stejnopisu. 

7. Memorandum bylo schváleno ……………………….., dne …………………,, usnesením číslo 

…………… 

 

V Bílině dne: 

 

 

…................................................... 

Město Bílina 

       Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 

         Starostka města 

 

V Bílině dne: 

 

 

…................................................... 

 

Pronajímatel 

 


