Pronájem prostor - kulturní sál Novosedly
Do pronájmu jsou zahrnuty tyto prostory:
1.
2.
3.
4.

Sál , jeviště a přísálí s barem
Balkon a šatna
Prostory WC (muži, ženy)
Schodiště z přízemí do patra a na balkon

Prostory obec pronajímá za dodržení těchto podmínek ze strany nájemce:
1. Pronajímatel předá prostory nájemci uklizené a čisté (včetně WC) a nájemce je předá
zpět pronajímateli po provedeném úklidu.
2. Nájemce po úklidu prostor vytřídí a zlikviduje (odveze) vzniklý odpad. Kontejnery
na tříděný odpad (papír, plast, sklo) jsou umístěny nejblíže u budovy radnice a u
prodejny ENAPO.
3. Nájemce zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a protipožárních
předpisů. Hasící přístroj je umístěn v přísálí za barovým pultem, na jevišti vlevo za
oponou a v šatně, u hasících přístrojů je umístěna „Požární poplachová směrnice“. Při
výpadku dodávky elektrické energie se automaticky zapnou náhradní zdroje osvětlení
nade všemi dveřmi. Nouzový zdroj osvětlení (baterka, svíčky) je umístěn pod
barovým pultem. Hlavní uzávěr vody (sál + přilehlé prostory) je na WC muži (pod
pisoárem na levé straně).
4. Nájemce po „akci“ vypne všechny používané elektrospotřebiče (mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, chladící box, průtokový ohřívač pod dřezem, ohřívače
pod umývadly na WC atd.). Při odchodu zavře okna, zhasne všechna světla, uzamkne
prostory a event. hlavní vchod.
5. Nájemce zodpovídá za dodržování z á k a z u k o u ř e n í ve všech prostorách
kulturního zařízení .
6. V případě, že v pronajatých prostorách bude způsobena škoda na majetku a inventáři
(týká se i ztráty a odcizení) je tuto nájemce povinen uhradit pronajímateli v plné výši.
7. Nájemci budou při převzetí prostor předány klíče od hlavního vchodu do budovy (od
pohostinství), univerzální klíč z chodby na sál a vnitřních dveří a od dveří na balkon.
8. Pronájem činí 1.500,-Kč za 72 hodin.
Akce: ...............................................................................................................
Pronájem prostor: od ………………………….. do …………………………
Nájemce převzal prostory dne: .........podpis: …….................. Předal: ..................................
Nájemce předal prostory dne:.............podpis: ………………. Převzal: .................................
Zjištěné nedostatky a vzniklé škody:
…………………………………………………………………………………………………...
K úklidu zapůjčeno: kýbl, mop, smetáček, lopatka, smeták
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Protokol o pronájmu byl řádně schválen na zasedání Rady obce Novosedly dne 16.01.2008.

