OBEC CEJLE
Cejle 100, 588 51 Batelov
IČ: 00488615, DIČ: CZ00488615
tel. 603 218 599, 603 218 585
mail: ucetni@cejle.cz; starostka@cejle.cz
www.cejle.cz
Podmínky a pravidla pronajímání sálu Kulturního zařízení Cejle
Zastupitelstvo obce Cejle schválilo na svém zasedání dne 25.9.2017, usnesením č. 7 tyto
podmínky pronajímání kulturního sálu se sociálním zázemím Kulturního zařízení v Cejli pro
pořádání kulturních či komerčních akcí:
1. Rozhodování o pronájmu sálu k pořádání každé akce přísluší starostce obce, v době
její nepřítomnosti místostarostovi obce.
2. Pronajímatel si vyhrazuje právo nepronajmout prostory kulturního zařízení zájemcům,
kteří při předchozím pronájmu zásadně porušovali stanovené podmínky a pravidla.
3. Nájemce převezme od pověřeného zástupce obce sál, ostatní prostory a klíče. Sál bude
předán po dohodě s nájemcem v takovém termínu, aby měl nájemce čas na přípravu
akce.
4. Obec (pronajímatel) si za propůjčení sálu účtuje nájemné, které je splatné hotově na
OÚ Cejle nebo na bankovní účet 4200320904/6800.
5. Cena nájemného je následující:
Nájemce
Cena včetně DPH/den Cena včetně DPH/hodinu
FO s trvalým pobytem v obci Cejle
600 Kč
25 Kč
Ostatní fyzické osoby
2 000 Kč
50 Kč
Právnické osoby se sídlem v obci
1 500 Kč
Cejle
Ostatní právnické osoby
3 000 Kč
Cena platná pro 1 den se počítá při pronájmu sálu KZ delším než 8 hodin.
Nájemné se neúčtuje, pokud je pořadatelem nebo spolupořadatelem Obec Cejle a její
příspěvkové organizace. Od nájemného jsou osvobozeny místní sportovní, kulturní,
společenské a podobné organizace.
Na základě žádosti, v jiných mimořádných a odůvodněných případech, může o
prominutí nájemného rozhodnout starostka (příp. místostarosta) obce.
6. Nájemce je povinen:
a. Pronajímatel je oprávněn požadovat po pořadateli vratnou kauci ve výši 3 000,Kč na pokrytí případných oprav nebo špatně provedeného úklidu. Kauce je
splatná nejpozději při předání klíčů v hotovosti na OÚ Cejle.
b. Uhradit nájemné nejpozději do 5 dnů po konání akce.
c. Udržovat pořádek na sále i ve společných prostorách.
d. Zajistit, aby okolí KZ nebylo rušeno nadměrným hlukem a nedocházelo zde
k projevům vandalismu.

e. Dodržovat zákaz kouření v celém objektu a podávání alkoholu mladistvým.
f. Ihned po skončení akce nájemce zajistí úklid sálu, kuchyňky, sociálního
zařízení, chodby, zajistí vyprání použitých ubrusů a pověřenému zástupci obce,
který provede kontrolu, předá sál, ostatní prostory a klíče tak, aby sál mohl být
bez zbytečného odkladu použit ke konání další akce.
7. Nájemce je povinen seznámit se s těmito podmínkami, což potvrdí svým podpisem.
8. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti od 1.10.2017.

V Cejli 26.9.2017

——————————
Pavlína Nováková
starostka obce

——————————
Antonín Seknička
místostarosta

Klíče od KZ byly předány, kauce byla zaplacena a nájemce byl seznámen s těmito
podmínkami a souhlasí.
Dne
——————————
podpis nájemce

——————————
podpis pověřeného zástupce obce

Byly předány klíče zpět pověřenému zástupci a provedena kontrola KZ. Kauce byla vrácena
ve výši …………… Kč.
Dne

——————————
podpis nájemce

——————————
podpis pověřeného zástupce obce

