OB EC VE

LIKA VE S

se sídlem v Podlesicích, 44I

0l Podbořany

Podmínky pro pronájem obecního sálu kulturního zařízení
v budově č.p. 2 v obci Podlesice

Obec Veliká Ves na zékladě usnesení zastupitelstva číslo:69119 o stanovení výše nájemného

za pronájem sálu kulturního zařízeru č.p. 2 v obci Podlesice, vydává §rto podmínky po

pronájem sálu a přilehlých prostor.

I.

úvodníustanovení
Prostory sálu a přilehlých prostor se nachazejí vprvním nadzemním podlažíbudovy ě.p.2
v obci Podlesice a skládají se z přísálí (bar, technická místno st) a ze samotného prostoru salu.
V rámci pronájmu se k užívánízapůjčujítaké WC pro muže a žety, kíerése nacházejí
v PŤizemí budovy Č.p. 2. Budova, ve které se nachází sál i přilehlé pozemky jsou ve
vlastnictví obce Veliká Ves (pronajímatele). Sál a přísálí jsou účelorn_ýrnzařízením, určeným
k Pořádaní akcí organizací ijednotlivci. Akcemi se rozumní kulturní, sportovní, společenskéa
ostatní činnosti včas oznámené a povolené obecním úřadem.

n.

Objednání akce
Nájemce sálu je povinen včas nahlásit na OÚ Verua Ves druh akce, termín konání a jméno
odpovědné osoby/pořadatele, která zodpovidá zapruběh celé akce a komu bude vydan ňie oa
sálu. Nájemce musí b|t starší18 let. Správce sálu vede písemný seznam akcí, které se v sále
Planují konat. Správce salu bude určen starostou obce Veliká Ves, nájemce s jeho jménem a
telefonním spojením bude seznámen před předáním klíčůod sálu.

III.
Předání nájemci
Předání sálu a klíčŮod sálu pro nájemce je den před konáním nahlášené akce. Nájemce
Převezme sál a potvrdÍ, že vybavení je v pořádku a to podpisem přiloženého soupisu vybavení
sálu a Přilehlých Prostor. Současně nájemce zaplatí hotově nájemné a kauci ,u ialrru Óú. sat
je vYdávan uklizený a upravený. Při převzetí prostor je póradatel seznámen s umístěním
hasícíchPřístrojŮ, Únikov}ch východů a s požárnímipředpisy, ktenými je povinen se při akci
řídit. Nájemce je povinen si zajistit na sjednanou akci protipožární dohled. -

Iv.

Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce
Nájemce zodPovídá zapoÍádekv době od převzetí prostoru sálu aždo předání salu zástupci _
sPrávci sálu nebo jím pověřené osobě, Odpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní
akci za Pořádek a její důstojný pruběh, aby nedocháne|o kporušovaní pr^ávního ráou čest<J

rePublikY, jedná-li se o akci neveřejnou také za zabrénění vstupu nepovolarrých osob.
Nájemce má povinnost dodržovat režim nekouření a používáníotevřeného ohn8 na sále,
Přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách sálu. při cvičení
nebojiném sPorťujsou cvičícípovinni se přezouvatapoužívat spórtovní obuv apo skončení
cviČeníPo sobě uklidit. Porušenítohoto zékazl bude posuzováno jako způsobeníškody. Za
ŠkodY vzniklé vpruběhu akce na budově sá!u, zŮízení a movitém^majetku odpóvídá
zodpovědná osoba nájemce, uvedená v dohodě o nájmu.

Jde-li o akci otganuace, zodpovídá prostřednictvím zodpovědné osoby za vše orgatizace,
kterou zastupuje. Vlastník objektu Obec Veliká Ves nezodpovídá za &kody třetím osobám
vzniklé v Pruběhu akce. Pořadatel - nájemce je povinen áodržovat bezpěčností předpisy,
umoŽnit vstuP kontrolním orgiánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce sálu, kteiý
bude provádět dohled při akcích cizích orgarizaci. Za pořádek kolem .at" u budovy ě,p. 2
v době konání akce odpovídá nájemce - pořadatel.

v.

Povinnosti pořadatele po skončeníakce a předání sálu správci

Po skonČeníakce Pořadatel zodpovídá za řádné uzavŤení užívanýchprostor (dveře, okna),

vYPnutí světel a sPotřebiČi a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalósti. odpovědná osoba
odcháaí ze sálu jako poslední sál uzamkne. Po skončeníakce zajistí nájemce uklid
Pronajatých Prostor, není-li v dohodě určeno jinak. btradměrnó znečistěni venkovních prostor
kolem budovY Č-P. 2 zPŮsobené v pruběhu akce odstraní nájemce a venkovní prostory
uvede
do původníhostavu.
Po skonČeníakce je nájemce povinen v co nejkratším termínu (maximálné 2 ďny po skončení
akce) Předat klíČeod sálu a uklizené a čisténájemné prostory zpět správci sálu, přičemž
oznélmíPříPadnévzniklé závady či škody. Správce provede kontrólu zaŤízeni, předani
bude
zaznartenáno v dohodě o Pronájmu. O případně vzniklých škodách sepíšeiprávce
sálu
s nájemcem Protokol a obecní úřad stanoví na jeho zékladě výši škody.
Na3emcó je povinen
tYto ŠkodYbuď odstranit, nebo nahradit finančně a to nejpozději do 5 piacovních dnů
od
obdrŽení wýzvY obecního Úřadu, do té doby mu nebude *á..rru složená kauce. odstraněním
ŠkodYse rozumí pořízenínové věci nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního
stavu.

vI.

Cena pronájmu

kauce

Vratná
5.000,- Kč
Pronájem sálu a přísálí bez úklidu (nájemce provede uklid po akci
1.000,- Kč/den
(v ceně je mYŠleno 1 den přípravy, 1 den produkce a 1 den úklid
vše
navazující
na sebe)
Pronájem salu včetně úktidu (uklid provede
2.500,-r8laen
F,nergie - mYŠlenotoPení bude účtováno dle skutečnéhostavu podružného
elektroměru, kteý
je umístěn u kotle.

sám)

pronajímatel)

vII.

Útevy nájemného

Obecní uřad Veliká Ves dle vlastního uvážení můžeudělit vYjimky v daném ceníku, či
Pozměnit podmínky pronájmu. Tyto úlevy se budou nejvíce týkat místních spolků a
organizací. Rozhodovací právo má starosta a místostarosta obce.

vIII.

Právo ukončenípronájmu a pořádané akce
Obec Veliká Ves, prostřednictvím starosty obce a místostarosty obce má právo pronájem
zruŠiti v Pruběhu konrání akce. Zrušenípronájmu sálu a nařizeni okamžitéhoopuštěníp.osto,
nájemcem nařídí statutrární zástupci obce zejména v případech:

1. kdy

2.
3.
4.
5.
6.

se skutečná činnost v prostorách odlišuje od nahlášené činnosti a účeluke kterému
byl sál pronajat,
kdY Činnost na sále a realizovaná ěinnost nebo produkce a její obsah narušuje
občanská pr áv a a soužití,
kdy dochazí k ničenía pdškozování majetku obce,
ve vŠech případech, kdyby akce propagovala násilí, měla rasové podtexty nebo náplň a
motivy respektive jej propagovala, kdy dochézík napadaní osob a to
fuzicky i slóvně,
a to ve vŠech případech, kdy statutární zástupci uznqí za vhodné akci ukončit,
nájemce je povinen respektovat toto nařizení a akci ukončit do 1 hodiny od výzvy o
ukončení,
v PříPadě neuposlechnutí naŤízeru o ukončeníprodukce akce bude akce ukonč ena za
ÚČasti Po-{icie ČR a nájemce zaplatí Obci Veliká Ves smluvní pokutu ve qýši 20.000,Kč a veškerénáklady vynaložené k ukončeníprodukce.

IX.
Účinnost
Účinnost tohoto režimu nájmu je od 01.03.2019.
Tento dokument má 3 stranv textu.

fu,"-

Bc. Miroslav Ogáseanu
starosta obce
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