SMLOUVA O PRONÁJMU SÁLU OBECNÍHO ÚŘADU DOBRČICE
za účelem pořádání……………………………… na den …………………
Pronajímatel

Obec Dobrčice
sídlem Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice,
zastoupená starostou Ing. Markem Ostrčilem

Pronájemce

…………………………………………
bytem …………………………………

(oba dále jako „smluvní strany“)
Podmínky pronájmu:
1.

Smluvní strany se předem dohodnou na termínu předání a vrácení sálu.

2.

Pronájem činí 450,- Kč na uspořádanou akci.

3.

Pronájemce je povinen uhradit vratnou zálohu 2.000,- Kč. Z této zálohy bude uhrazen
pronájem, spotřebovaná elektřina, plyn, voda a dále případná náhrada vzniklých škod.

4.

Cena za elektřinu:

tarif T1 – 5,69 Kč/kWh

tarif T2 – 3,12 Kč/kWh

5.

Cena za plyn:

10,28 Kč/m3

6.

Cena za vodu:

42,80 Kč/m3

7.

Pronájemce se zavazuje, že bude dbát na to, aby byl co nejméně narušován klid po 22. hodině
večerní a nejpozději v 00:00 hodin ukončí hudební produkci. Nedodržení této podmínky
opravňuje pronajímatele naúčtovat pronájemci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

8.

Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol (dále jen „protokol“).

9.

Smluvní strany zapíší do protokolu počáteční i konečný stav elektroměru, plynoměru a
vodoměru.

10. Pronajímatel předá pronájemci sál s příslušenstvím s tím, že zkontroluje stav zařízení, v jakém
jej předává. Pronájemce se seznámí se stavem předávaného sálu. Pronajímatel je povinen se
před vrácením sálu seznámit s jeho stavem a zaznamenat případné vzniklé škody.
11. Pronájemce je povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou na zařízení sálu po dobu trvání
nájmu. Drobné škody budou zaplaceny z uhrazené vratné zálohy. Větší škody je třeba uhradit
do 15 dní od doručení faktury za opravu škod.
12. Před vrácením sálu je pronájemce povinen provést úklid sálu dle pokynů pronajímatele.
V Dobrčicích dne ………………

pronajímatel

pronájemce

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
ke Smlouvě o pronájmu sálu Obecního úřadu Dobrčice
Pronajímatel

Obec Dobrčice
sídlem Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice,

Pronájemce

……………………………………………
bytem ……………………………………

1) Spotřeba elektřiny, plynu a vody
Elektroměr
Tarif
Počáteční stav
Konečný stav
Spotřeba

T1

Plynoměr

T2
kWh
kWh
kWh

Vodoměr
m3
m3
m3

kWh
kWh
kWh

,
,
,

2) Vratná záloha 2000,- Kč uhrazena dne ………………
Osoba přebírající vratnou zálohu 2000,- Kč: ……………………… podpis …………………
3) Zjištěné nedostatky při předávání sálu:

4) Zjištěné nedostatky při vracení sálu:

5) Nedostatky v úklidu sálu:

Předání sálu

Vrácení sálu

Za pronajímatele

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis

Za pronájemce

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis

Datum

m3
m3
m3

