Smlouva o pronájmu prostor a zařízení
Kulturního centra Trstěnice

Pronajímatel: Komunitní centrum Trstěnice (dále jen KCT)
č. p. 152, Trstěnice, IČO: 72021209
zastoupené Mgr. Pavlínou Kmoškovou
na straně jedné a
Nájemce:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
název, sídlo a IČO organizace nebo jméno, adresa, dat. nar. a tel.č. fyzické osoby
v případě organizace zodpovědný zástupce a tel.č.:
.............................................................................................................................

na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení KCT

Doba pronájmu: od .................................... do .......................................
Účel nájmu: .................................................................................................................................

Povinnosti nájemce:
1.
2.
3.

Nájemce je povinen se seznámit s Provozním řádem svým podpisem toto potvrzuje a souhlasí s jeho podmínkami.
Proti podpisu je nájemci propůjčen klíč od KCT. Tím se stává odpovědnou osobou.
Odpovědná osoba se zavazuje, že bude prostory KCT užívat za správným a odpovídajícím účelem uvedeným v této
smlouvě a neodporujícím podmínkám Provozního řádu.
4. Odpovědná osoba ručí za případné vzniklé škody, bezpečnost a pořádek v budově a je zodpovědná také za osoby,
kterým umožní přístup do budovy.
5. Každý uživatel a držitel propůjčeného klíče je povinen dbát pokynů k zabezpečení budovy (viz Provozní řád KCT) a
pokaždé budovu při odchodu řádně zamknout.
6. Uživatelé objektu, jeho prostor a jejich příslušenství jsou povinni v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku
ve všech jimi užívaných prostorách i okolí (dvůr, parkoviště, dětské hřiště, ...)
7. Nájemce vrací prostory a zařízení ve stavu, v jakém byly převzaty.
8. Bez předchozího souhlasu pronajímatele je zakázáno upevňovat do podlah, stěn, obkladů a stropů hřebíky a šrouby,
vrtat do nich otvory nebo jinak poškozovat budovu nebo její zařízení. Takovéto poškození musí nájemce opravit na své
náklady. Zákaz se váže i na lepení předmětů na okna a prosklené dveře.
9. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence (viz Provozní řád).
10. V případě zjištěného porušení povinností nájemce při činnosti vylučující se účelu pronájmu nebo ohrožující zdraví nebo
majetek může pronajímatel udělit finanční sankci nebo rozhodnout o okamžitém ukončení pronájmu.

Předměty pronájmu:
Základní pronajímatelné prostory
Stará část (kuchyně, jídelna, kaple, sklep, dvůr)
Nová část (tělocvična, dvůr)
Celý objekt
SVATBY A OSLAVY: Doplňkové pronajímatelné prostory
Posilovna, kulečník, fotbalový stůl
Pokoj č. 1
Pokoj č. 2
Pokoj č. 3 a 4
Pokoj č. 5
Pokoj č. 6
Pokoj č. 7
Pronájem celého patra
FARNÍ MLÁDEŽ, DĚTSKÉ SKUPINY, RODINY
Osoby nad 18 let
Mládež 11 - 17 let
Děti 4 – 10 let
Pronajímatelné zařízení a inventář (jednorázová platba)
Projektor
Gril
Sezónní příplatky (jednorázová platba)
Topení (zimní obodobí)
Stan a lavice (letní období)

Platba:

500 Kč/den
500 Kč/den
1 000 Kč/den
100 Kč/den
820 Kč/den
390 Kč/den
2100 Kč/den
360 Kč/den
240 Kč/den
1300 Kč/den
5000 Kč/den
180 Kč/den
140 Kč/den
100 Kč/den
200 Kč
100 Kč
500 Kč
300 Kč

Hotově

Převodem

Dodatek: Poloviční denní nájem (např. přebírání či odevzdávání KCT) se počítá při převzetí klíč nájemcem po 16:00 nebo při
odevzdávání klíče do 12:00 (nestanoví-li se jinak po vzájemné dohodě).

Půjčené klíče
Hlavní vchod do dvora
Vrata
Vchod do budovy levý
Vchod do budovy pravý
Vchod do budovy od hřbitova
Vchod do budovy ze zahrady
Posilovna
Jiné klíče:

Pokoj č. 1
Pokoj č. 2
Pokoj č. 3
Pokoj č. 4
Pokoj č. 5
Pokoj č. 6
Pokoj č. 7

V Trstěnici dne .....................................................
Za KCT: ..............................................................

Nájemce: .................................................................

Sankce a úhrady při předávání objektu pronajímateli
Sklenice/hrníčky/talíře...
Poničení majetku KCT, porušení podmínky smlouvy nebo porušení Provozního
řádu,…
Celkem
Za KCT: ..............................................................

40 Kč/ kus
dle rozsahu škody

Nájemce: ..................................................................

