Dohoda
O krátkodobém pronájmu objektu „Spolkový dům Bruzovice“
Evidenční číslo …………………
Obec Bruzovice, ( dále jen pronajímatel) a zájemce o užívání objektu ( dále jen nájemce)
uzavírají na základě požadavku dobrovolně následující dohodu:
Zástupce pronajímatele :
Jméno a příjmení :…………………………………………………………..
Telefon : ………………………………………………………………………….
Nájemce :
Jméno a příjmení : …………………………………………………………………Datum narození………………………
Kontaktní adresa: ………………………….………………………………………………………………………………………
Telefon : …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Pronajímají se:
Společenské prostory a kuchyň výše uvedeného objektu za účelem užívaní v souladu
s příslušným provozním řádem.
V termínu .…………………………..od…..…………….…hod. do ………………………., ……..……………hod.
2. Dohodnuté ceny činí:
a) jednorázové zapůjčení Spolkového domu činí 800,-Kč pro občana Bruzovic, 1000,-Kč pro
ostatní zájemce
b)dále bude doplaceno
1) voda: počáteční stav…..…………..…………konečný stav.……………..……………..,cena za m3 46,-Kč
K úhradě ……………………………………….………………………………………………………………….…………......,-Kč
2) elektrika: počáteční stav….…………..………..konečný stav………..……………..,cena za kWh. 9,-Kč
K úhradě ……………………………………………………………….…………………………………………………….……,-Kč
3) plyn: počáteční stav ……………..………..konečný stav………………………………..,cena za m3 11,-Kč
k úhradě……………………………………………….……………………………………………………………………….….,-Kč
Úklid :

ANO

NE (nehodící škrtněte) ……………………………………………………………..300,-Kč

Celkem ……………………………………………………………………………………………………..………….………Kč,-

Potvrzení o složení kauce
Kauci ve výši 1500,-Kč převzal dne : ………………… zástupce pronajímatele ……………………………
3. Nájemce potvrzuje, že:
a) byl seznámen s provozním řádem objektu a souhlasí s podmínkami v něm uvedenými
b) bude dbát pokynů vlastníka a umožní mu kontrolu dodržování dohodnutých podmínek
c) v objektu nebude instalovat vlastní zařízení bez souhlasu pronajímatele a nebude
provádět žádné zásahy do rozvodů inženýrských sítí,
d) bude dbát, aby nedošlo ke znečišťování blízkého okolí objektu
e) byl seznámen s unikovými cestami a s umístěním zařízení objektu ve vztahu
k bezpečnosti (tzn. lékárnička, hasicí přístroje, hlavní uzávěry rozvodných sítí)
f) po dobu pobytu zodpovídá za převzaté prostory, zařízení, inventář, chování a bezpečnost
hostů. Ztracené, poškozené věci a škody vzniklé v době zapůjčení uhradí v plné výši
g) byl seznámen a souhlasí se sazebníkem a podmínkami platby za zapůjčení bez výhrad
h) předá zapůjčené prostory v původním stavu a v dohodnutém termínu.
4. Pronajímatel neručí:
Za případné vloupání do objektu a tím uživateli za vzniklou škodu.

5. Obě strany:
a) se zavazují, že budou dodržovat znění dohody po dobu její platnosti v době zapůjčení tj.
od předání – po převzetí (viz bod. 6)
b) prohlašují, že tuto dohodu četly a podepsaly ve svobodné vůli.

6. Předání
Předání objektu se uskuteční v termínu …………………………… od ……………hod. do ……..….…hod.
Převzetí objektu se uskuteční v termínu ………………………….. od …….……..hod. do …….………hod.

7. Poznámky

Dne ……………………..……… v Bruzovicích převzala každá strana jeden originál této dohody.

…………………………………………

………………………………………

Podpis pronajímatele

Podpis nájemce

