SMLOUVA
o pronájmu kulturního zařízení Náměšť na Hané
Pronajímatel:

Nájemce:

Městys Náměšť na Hané
Nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
Zastoupená
Mgr.Martou Husičkovou, starostkou
uzavírají na základě vzájemné dohody o konání akce tuto smlouvu o pronájmu
kulturního zařízení v Náměšti na Hané:
za účelem ________________________________________________________
datum pronájmu ___________________________________________________
I.
Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu předem dohodnuté prostory
kulturního zařízení v Náměšti na Hané včetně příslušenství: sál, přísálí, bar,
kuchyň, sociální zařízení, šatna (nehodící se škrtněte).
II.
Nájemce zaplatí za pronájem kulturního zařízení Městysi Náměšť na
Hané dle platného ceníku pronájmu schváleného Radou městyse Náměšť na
Hané dne 25.02.2008, který je přílohou této smlouvy.
Úhrada bude provedena nájemci složením zálohy ve výši 100 %
nájemného při podpisu smlouvy. První pracovní den po posledním dnu
pronájmu kulturního zařízení bude uhrazen poplatek za spotřebovaný plyn dle
skutečné spotřeby – topení, poplatek za vyčištění použitých ubrusů, poplatek za
zapůjčení nádobí a rozbité sklo dle ceníku zapůjčeného nádobí, případně za jiný
rozbitý inventář.
V případě, že nájemce smlouvu vypoví nejpozději 1 měsíc před konáním
akce bude mu záloha za nájemné vrácena ve výši 80 % sjednané částky.
V případě, že nájemce smlouvu vypoví ve lhůtě kratší než 1 měsíc před
konáním akce bude mu vrácena záloha ve výši 60% sjednané částky.

III.
Nájemce se zavazuje, že o pronajaté prostory bude pečovat, aby nevznikly
škody na budově či zařízení. V případě vzniklých škod si nájemce bere za
povinnost tyto uhradit Městysi Náměšť na Hané.
Dále se nájemce zavazuje, že po ukončení pronájmu odstraní na své
náklady veškeré obaly či zařízení, které do budovy přinesl. Zapůjčené pomůcky,
sklo, nádobí a zařízení vrátí čistě umyté a osušené.
Nájemce ručí v plném rozsahu za svůj majetek umístěný v kulturním
zařízení po dobu jeho pronájmu, za způsobené škody a bezpečnost u všech osob
zdržujících se v pronajatých prostorách.
IV.
Nájemce kulturního zařízení po dobu konání akce zajistí pořadatelskou
službu k zajištění pořádku v prostorách kulturního zařízení. Požární bezpečnost
akce zajistí hlídkou místního SDH.
V.
Po skončení akce bude kulturní zařízení předáno pracovníkovi Městyse
Náměšť na Hané ve stavu odpovídajícímu při převzetí.
Předání kulturního zařízení k pronájmu proběhne před konáním akce o
víkendu ve čtvrtek nebo pátek po dohodě s odpovědným pracovníkem Městyse
Náměšť na Hané. Převzetí proběhne nejpozději první pracovní den po posledním
dnu pronájmu kulturního zařízení odpovědnému pracovníkovi Městyse Náměšť
na Hané.
VI.
Další ujednání:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
V Náměšti na Hané dne _____________________

Městys Náměšť na Hané
Pronajímatel

Nájemce

