obec Počítkv.sgt ot Žo'ar naa sazavou
e mail : obec.pocitky @uneL.cz

oznámení obce Počítky
o podmínkách pronájmu obecní společenskémístnosti a příslušenství
čHnet< t.
Ceny za nájem
Záklaďllnsazbazanájem sálu apředsálí s vybavením a WC....
............'..'1 000,- Kč
Cenu nájemného můžepověřená osoba obce snížito 500,- Kč dle zásaď o nájmu.
(občanés trvalým pobytem: ýztamná životníjubilea' pohřební hostiny' svatební hostiny)
Cena je stanovena za I den faktického uživártt místnosti nájemcem. Cenu nájrrrrr je nájemce
povinen uhradit při zamluvení termínu. Storno zamluveného termínu činí500'- Kč.
Při převzetí klíčůzap|xi nájemce r,'rtanou jistinu 3 000,- kč.
Čtánet< z
obecné podmínky
Nájemce je povinen nakládat s pronajatým majetkem tak, aby nedošlo k jeho zttátě či
poškození.V případě, že k tomuto dojde je nájemce povinen uhradit aktuální cenu
poškozenéhomajetku. Je zakéyanéjakékoliv lybavení vynášet z místností,kde je umístěno.
Nájemce nesmí zapt$čtt klíčeod pronajatých místnostítřetí osobě. Po akci je nájemce

povinen provést v pronajatých místnostech úklid.

Čtánek 3
Jistina a smluvní pokuta
Nájemce je povinen zátoveň uhradit watnou jistinu ve ýši 3 000,- Kč. V případě, Že
podmínky.., Ílebo nedojde k vrácení
v pruběhu nájmu dojde k porušení článku 2
',obecné
klíčeve sjednané lhůtě, použije se jistina na úhradu smluvní pokuty ve qýši 3.000,- Kč.
Uhrazení smluvní pokuty (tj. propadnutí jistiny) nemá vliv na právo pronajímatele poŽadovat
úhradu vznk|é škody přesahující jistinu 3000,- Kč.
Čtánet< 4

Zahájení a ukončenínájmu
je
o nájem třeba požádat obcí pověřenou osobu. Nájem je za zde uvedených podmínek
uzavŤen okamžikem pievzeti klíčůnájemcem od obcí pověřené osoby. Nejpozději v okamŽiku
převzetí klíčůje nájemce povinen uhradit cenu nájmu a písemně potwdit převzetí klíčůa
datum jejich navrácení obcí pověřené osobě.
Nájem je ukončen převzetím klíčůod nájemce zpět obcí pověřenou osobou a podepsáním
protokolu o převzetí. Nedošlo-li k porušeníqýše uvedených nájemních podmínek' vrátí
zároveň obcí pověřená osoba nájemci zpět jistinu 3000,- Kč' Ukončenímnájmu nezanikají
oprávněné pohledávky obce vůčinájemci (viz článek 3).
Marie Pohanková
starostka obce
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