OBEC PŘÍŠTPO

ZÁVAZNÁ ŽÁDOST O PRONÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE
PŘÍŠTPO

Žadatel o pronájem zasedací místnosti:
Jméno a příjmení (název organizace):

Datum narození (IČ:)

Tel. číslo:
Adresa (popř. sídlo organizace):

E-mail:

Účel užívání zasedací místnosti:
Žádám o vytopení zasedací místnosti elektrickým topením, popř. budu používat obecní dřevo
při topení v krbu:
ano - ne
Počátek užívání zasedací místnosti:
Ukončení užívání zasedací místnosti:
Veškeré položky tabulky jsou povinné a musí být vyplněny! V případě, že nebudou některé
položky formuláře vyplněny, nebude ze strany pronajímatele rezervace termínu provedena.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a/ podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si
vědom/a/ důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s ceníkem a pravidly za pronájem objektu a bez výhrad
s žádostí souhlasím.
Vyhrazujeme si právo stanovit kauci za pronájem zasedací místnosti pro všechny zájemce
ve výši 2.000,-. Kauci uhradí žadatel při podpisu této žádosti starostovi/místostarostovi (nebo
pověřené osobě OÚ Příštpo) obce Příštpo. Tato opatření byla přijata jako důsledek škod
vzniklých předešlými nájemci, kteří cíleně poškozovali zařízení a objekt zasedací místnosti.
V Příštpě dne…………………..

____________________________
Podpis žadatele
_____________________________

Razítko obce Příštpo a podpis starosty/místostarosty obce Příštpo

OBEC PŘÍŠTPO

CENÍK A PRAVIDLA ZA PRONÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE
PŘÍŠTPO

Základní nájem: 1.000, Výše nájmu platí pro jednodenní akce, tzn. jeden den a noc; každý další den se hradí
opět 1.000,- (příprava zasedací místnosti a následný úklid se nepočítají jako započaté
další dny užívání).
 Žadatel se podepsáním žádosti, uhrazením kauce a nájmu a převzetím klíčů od
zasedací místnosti zavazuje k plnění všech náležitostí této žádosti.
 Klíče od zasedací místnosti si žadatel půjčí v předvečer konané akce, popř. v den dané
akce od starosty/místostarosty (popř. pověřené osoby) obce Příštpo; klíče musí žadatel
vrátit osobě, od které si klíče osobně půjčil, a to druhý den po ukončení dané akce.
 Za vytopení zasedací místnosti vlastním dřevem zůstává nájem ve výši 1.000,-.

+ 400,- k základnímu nájmu:
 Pokud žadatel žádá o vytopení zasedací místnosti po dobu pořádání akce elektrickým
topením – 400,-/1 den.

Kauce: 2.000, Kauci žadatel složí ihned při podpisu této žádosti.
 Kauce je vratná v plné výši, tzn. 2.000,-, pokud:
 žadatel vrátí klíče od zasedací místnosti ihned druhý den po pořádání dané
akce
 používané místnosti při akci, tzn. zasedací místnost, WC (dámské i pánské) a
chodba, jsou pečlivě uklizeny, zcela v pořádku, tzn. bez poničení
 Z kauce je odečtena určitá částka, tzn., že kauce není vrácena žadateli v plné výši
2.000,-, pokud:
 žadatel pečlivě neuklidí všechny používané místnosti při dané akci (zasedací
místnost, WC (dámské i pánské), chodbu) – v tomto případě se z kauce strhne
částka ve výši 200, v jakékoli místnosti (zasedací místnost, WC, chodba) je zjevné jakékoli
poškození, např. odřené zdi, rozbité židle, stoly, okna, světla, vybavení toalet,
poničení chodby, dveří, nástěnek,... - každý takový případ se bude posuzovat
při vrácení klíčů individuálně starostou/místostarostou (popř. pověřenou
osobou) obce Příštpo; pokud bude poničení v takovém rozsahu, že bude
vyžadovat opravu příslušnou firmou, žadatel se podpisem této žádosti zavazuje

OBEC PŘÍŠTPO
k proplacení faktury za opravu v plné výši, pokud částku nepokryje výše
kauce (tzn. 2.000,-)

