
 

Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor a zařízení kulturního domu 
 
 
Pronajímatel: 
Obec Velká na Veličkou, Velká nad Veličkou 151, 69674, IČO 00285447, DIČ CZ00285447 zastoupená              
vedoucí organizační složky  Kulturní a sportovní zařízení Velká nad Veličkou Soňou Pachlovou 
Nájemce:  
............................................................................................................................................................ 
  
............................................................................................................................................................................. 

název a sídlo organizace nebo jméno a adresa fyzické osoby  
  

.............................................................................................. tel:  .............................................................. 
zodpovědný zástupce (pouze u organizace)  

 
na straně druhé,  

uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor a zařízení Kulturního domu ve Velké nad               

Veličkou. 

 

                                                                           Čl. I. 
                                                                 Předmět a účel pronájmu  
Účel pronájmu: ............................................................................................................................................. 

Doba pronájmu:  
Pronájem prostor a zařízení Kulturního domu je stanoven dle této smlouvy na den:             
........................................................................ 
od...............................................  hodin do  ................................... hodin.  
 
 
 

Čl. II. 
Práva a povinnosti nájemce ( pořadatele ) 

 
1. Nájemce bude užívat pronajaté prostory jen k účelu uvedenému v této smlouvě.  

2. Provozování akce nájemce provozuje výhradně na vlastní nebezpečí. 

3. Nájemce byl seznámen s protipožárním evakuačním plánem a zajistí dodržování zásad protipožární            

prevence ( je zakázáno kouření, používání zábavné pyrotechniky, otevřeného ohně uvnitř budovy a v její               

těsné blízkosti) 

4. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za činnost a dodržování pořádku všech návštěvníků akce v kulturním               

domě včetně konzumace alkoholu nezletilým a zákazu užívání psychotropních látek. 

5. Nájemce prohlašuje, že byl informován o umístění hasicích přístrojů a hydrantů v budově.  

6. Pokud je na akci použita živá veřejná hudební produkce, je nájemce povinen splnit své povinnosti vůči                

příslušným organizacím ( např. OSA) 
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7. Nájemce je povinen nahlásit jakékoliv poškození prostor nebo zařízení Kulturního domu, které vzniklo v              

průběhu pronájmu nájemcem či návštěvníky jím pořádané akce a to podle provozního řádu, který je               

součástí této smlouvy jako příloha č. 2 

 

8. Úklid pronajatých prostor a zařízení provede nájemce v rozsahu, který je určen pronajímatelem:  

- snesení veškerého použitého skla a porcelánu na určené místo úklid stolů a židlí (složení ubrusů,               
setření stolů)  

- smetení podlah od hrubých nečistot (papíry, střepy, apod.)  

- úklid WC od hrubých nečistot  

- odnos smetí a odpadků do určených nádob (nájemce je povinen odpad vytřídit)  

- zevrubný úklid smetí a odpadků na parkovišti a v bezprostředním okolí budovy po akci  

 

Při neprovedení úklidu v tomto rozsahu je pronajímatel oprávněn nájemci provést dodatečně 

navýšení ceny za pronájem až o 30%. Při poškození pronajatého majetku je pronajímatel oprávněn 

požadovat náhradu škody.  

 

 

Čl. III. 

Povinnosti pronajímatele 

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci vstup do pronajatých prostor v době uvedené ve smlouvě 

2. Pronajímatel je povinen zabezpečit přiměřené vytápění a osvětlení pronajatých prostor. 

 

 

Čl. IV. 

Nájemné 

1. Cena nájmu: Výše nájemného je stanovena dle délky pronájmu a rozsahu pronajatého zařízení a              
prostor dle platného ceníku.  

2. V ceně nájmu je zahrnuto: odběr elektrické energie, plyn, vytápění v topném období, likvidace              

komunálního odpadu a odvoz tříděného odpadu, stočné, spotřeba vody, čistý úklid po akci.  

3. V ceně nájmu není zahrnuto: výzdoba, ozvučení, speciální osvětlení, obsluha, použití ubrusů.  
4. Nájemné je možné uhradit v hotovosti v kanceláři kulturního domu v pracovní dny nebo na účet                

pronajímatele u ČS, a.s. Hodonín, č. účtu 1444808339/0800 
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Čas předání:  

  Smluvený datum  Smluvený čas  Skutečný datum  Skutečný čas  
Před akcí          

Po akci          

  

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 Specifikace pronájmu 

                                                       příloha č. 2 Provozní řád 

                                                       příloha č. 3 Evidence zapůjčeného vybavení  

  

 

 

 

 

  

 

Ve …………………………………….. dne  ......................................... 
  
  
  
  
 ............................................................................ ................................................................... 
 Pronajímatel Nájemce  
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