OBEC KONĚŠÍN , o k r e s T ř e b í č , k r a j V y s o č i n a
Koněšín 145, psč: 675 02 Koněšín

Smlouva o pronájmu kulturního domu
Žadatel o pronájem (jméno a příjmení, společnost) …………………………………………………........
Adresa ………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum pronájmu (datum, přibližně hodiny od – do) ……………………………........................
Účel pronájmu …………………………………………………………………………………………………….............
Název účinkujícího hudebního souboru1 ………………………………………………………………………
Druh hudební produkce (dechová hudba, rock, apd.)1 …………………………....................................
Žádám o pronájem (nehodící se škrtněte)3

CELÝ KULTURNÍ DŮM / SÁL
PŘÍSÁLÍ / SUTERÉN („PEKLO“)

Dohodnutá cena za pronájem dle provozního řádu ………………………………………………………..
Prohlášení:
Prohlašuji, že kulturní dům nezneužiji k nezákonnému jednání nebo setkání, v případě
hudební produkce bude tato řádně nahlášena Svazu pro ochranu autorských práv (OSA).
Zároveň se nejedná o hudební skupinu hlásící se k hnutí, které uznává hanobení národa,
rasy, nebo svojí produkcí může přímo neblaze působit na výchovu mládeže. Prohlašuji,
že budu dodržovat Provozní řád KD.
Zapůjčení klíčů:
Viz níže uvedený protokol o zapůjčení klíčů. Bez podpisu protokolu nebudou klíče
zapůjčeny.
Úklid KD a okolních prostor kolem budovy:
Prohlašuji, že po skončení doby pronájmu uvedu všechny pronajaté prostory do
pořádku – provedu úklid, srovnám stoly, židle, apod. Kulturní dům předám ve stavu,
v kterém jsem si jej přebral.
Poplatky za energie:
Cena za energie je vypočtena z aktuálně platných cen účtovaných pronajímateli od
dodavatelů energií.
Sankce:
Při hrubém porušení povinností pořadatele akce se cena za pronájem prostor zvyšuje o
50 %. Problematickému nájemci, může být obecním úřadem zamítnuta jeho další žádost
o pronájem KD.
Součástí této smlouvy je příloha č.1 – Zapůjčené drobné vybavení
Součástí této smlouvy je příloha č.2 – Termín obsazení KD
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Opis stavu energií:2
Před předáním k užívání

Po předání po užívání
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CELKEM

V Koněšíně dne …………………………………, den podpisu smlouvy je i zapůjčení klíčů
uvedených v protokolu níže.

…………………………………
podpis žadatele

…………………………………
podpis správce

Součásti smlouvy je:

Protokol o zapůjčení klíče pro žadatele a správce
Prohlašuji, že zapůjčuji klíče/ů KD Koněšín:
Vstup

Hlavní

Vedlejší

Zadní

Číslo klíče
Za zapůjčené klíče zodpovídá žadatel o pronájmu.

Klíče není povoleno kopírovat! Kopírování bude pokutováno ve výši zakoupení
nového zámku včetně instalace odbornou firmou!

Vráceno dne: ……………………………
.…………………………………...
podpis žadatele

.…………………………………...
podpis správce

žadatel vyplní pouze v případě konání hudební produkce
vyplňuje se až v den předání a převzetí a po následném vrácení z užívání – je vyplňováno na obou
stejnopisech smlouvy a parafováno zvlášť každou zúčastněnou stranou u zápisu stavů
3 nehodící se škrkne
1
2

2

Příloha č. 1 zapůjčené drobné vybavení
nádobí, konvice. apod.

ks

Příloha č. 2 Termíny obsazení KD – zapůjčených prostor u opakujících se akcí
Opakující se akce ………………………………………………………………………………………………………
Žadatel o pronájem (jméno a příjmení, společnost) …………………………………………………........
Den

Hodina (od – do )

2

