Provozní řád Záloženského domu Příkazy – VELKÝ SÁL
1. Částka za pronájem sálu Záloženského domu je stanovena:
1.500,- + příslušná sazba DPH, pro organizace v obci a obyvatele s trvalým pobytem v obci
5.000,- + příslušná sazba DPH, pro ostatní zájemce.
2. K pronájmu se připočítávají služby spojené s nájmem :
- spotřeba elektrické energie dle stavu elektroměru, cena 1 kWh je 6,- Kč včetně DPH,
sazby lze měnit dle ceníku ČEZ
- spotřeba plynu – paušální částka
2.500,- Kč včetně DPH
- zapůjčení ubrusů – paušální částka
150,- Kč včetně DPH
- praní ubrusů – paušální částka
300,- Kč včetně DPH
- příprava a úklid sálu – paušální částka
750,- Kč včetně DPH
(částku lze stanovit po domluvě s nájemcem)
- ozvučení sálu – paušální částka
300,- Kč včetně DPH
Úhrada za rozbité sklo : štamprle 20,- Kč, 1dcl 20,- Kč, 2 a 3 dcl 30,- Kč.
3. Správce předá zájemci o pronájem sál uklizený. Dále je správce povinen sál předat
temperovaný a zajišťovat přiměřenou teplotu po dobu celé akce dle přání nájemce. Toalety
budou vybaveny příslušnými hygienickými potřebami.
Nájemce vrátí sál po skončení akce částečně uklizený. To znamená, že prostory budou
zbaveny hrubých nečistot a cizích předmětů. Sál bude zametený, WC a místnosti, které
nájemce používal, budou setřeny mokrým hadrem. Poškozené zařízení, ubrusy a jiné
vybavení (sklo), bude účtováno nájemci k úhradě.
4. Nájemce je povinen oznámit nejméně 10 dnů před konáním akce Obecnímu úřadu Příkazy
a) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu
b) způsob zajištění podmínek dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů
5. Nájemce ručí za pořádek a slušný ráz pořádané akce.
6. Nájemce ručí za škody způsobené provozem v Záloženském domě , za zničení nebo
poškození věcí v prostoru budovy. Nájemce si přebere prostory Záloženském domě a
poznačí věci rozbité či nefunkční (světla, okna atd.).
7. Pořadatel kulturních akcí – společenských zábav, na kterých se podávají alkoholické
nápoje, ručí za dodržování zákona o zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let a zákaz nalévání podnapilým osobám. Za narušení pořádku a v případě
zničení věcí obce ručí za tyto škody nájemce a škody odstraní na svoje náklady.
8. Správce a nájemce si sál předají před zahájením akce, zapíše se stav elektroměru.
Totéž provedou po skončení akce, a to nejdéle do 48 hodin před a po akci.
Vyúčtování správcem bude provedeno do 48 hodin.
9. Po akci správce Zál. domu zajistí vyprání ubrusů a obec provede proplacení účetního
dokladu.
10. Veškeré nejasnosti nebo výjimky z tohoto nařízení řeší Rada obce Příkazy.
Schváleno v radě obce Příkazy dne 04. 02. 2014.

Za Obec Příkazy Ing. Jaroslav Sívek - starosta obce

