Pokladní hodiny – pondělí, středa 8:00–11:30 h; 12:30–16:30 h

Standardní ceník k pronajímání kulturního a tělovýchovného
zařízení – SOKOLOVNA BOCHOŘ
I.

Pronájem (bez DPH):
sál + příslušenství za dobu užívání

0 - l2 h - 500 Kč
12 - 24 h - 750 Kč
24 - 48 h - 1.000 Kč

sál + příslušenství + sklep za dobu užívání

0 - 12 h - 750 Kč
12 - 24 h - 1.000 Kč
24 - 48 h - 1.250 Kč

sklep + příslušenství za dobu užívání
(bez přístupu do sálu, WC šatny FO)

0 - 12 h - 500 Kč
12 - 24 h - 750 Kč
24 - 48 h - 1.000 Kč

sál + síť na badminton, sportovní aktivity

0 - 3 h - 180 Kč

Dobou užívání se rozumí doba od převzetí zařízení od správce do doby předání zařízení
správci v původním stavu – tedy včetně úklidu.
II. Energie (bez DPH):
K částce za nájem bude přičtena cena za skutečně spotřebované energie dle Knihy odečtů.
plyn
vodné, stočné
elektřina

-

14 Kč za m3
60 Kč za m3
8 Kč za KWh

Stanovené ceny jsou platné v roce 2019 (pro letní i zimní období). Jako podklad k vyúčtování
pronájmu slouží záznamy z Knihy odečtů a podepsaná Dohoda o pronájmu sportovního a
kulturního zařízení – SOKOLOVNA BOCHOŘ.
III. Různé:
Zájmové organizace obce, mohou na základě žádosti požádat pronajímatele o stanovení
ceny dohodou, dle vyhl. 526/1990. Tato dohoda může být jen na částku za nájem - bez
energií.
V rámci rovných podmínek pro společenskou a kulturní aktivitu v obci dále platí také pro
spolky a společenství organizovaná v rámci obce Bochoř článek II. bod 2 Smlouvy o
vzájemné spolupráci a o podmínkách provozování „Sokolovny“ v obci Bochoř.
Tomáš Volek v. r.
starosta

Ing. Milan Kyselák v. r.
místostarosta
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Pokladní hodiny – pondělí, středa 8:00–11:30 h; 12:30–16:30 h
Druh energie

Počáteční
stav

Konečný
stav

Celková
spotřeba

Cena
celkem Kč
(bez DPH)

14 Kč za m3
60 Kč za m3
8 Kč za kWh

Plyn
Vodné, stočné
Elektřina

----------------------------------podpis správce

Cena měrné
jednotky

-----------------------------------------podpis nájemce

Obec Bochoř pronajímá sportovní a kulturní zařízení SOKOLOVNA BOCHOŘ:
- sál + příslušenství
- sál + síť na badminton, sportovní aktivity
- sál + příslušenství + sklep
- sklep + příslušenství
(nehodící se škrtněte)
za těchto podmínek:
a) pronájmem se rozumí doba od převzetí do předání zařízení správci objektu,
b) nájemce převezme objekt od správce a ve stejném stavu ho vrátí,
c) nájemce je zodpovědný za dodržování všech bezpečnostních pravidel, je povinen
dodržovat požární předpisy a normy dle platné legislativy ČR. Je speciálně upozorněn na
ZÁKAZ KOUŘENÍ V OBJEKTU,
d) nájemce potvrdí převzetí a vrácení zařízení podpisem, současně s uvedením
stavů spotřebovaných energií a případně zjištěných škod a závad,
e) nájemce se zavazuje k náhradě zjištěných škod a závad,
f) nájemce uhradí částku za nájem a energie bezhotovostním převodem na účet obce
nebo v kanceláři obecního úřadu do pěti dnů po ukončení nájmu (viz pokladní
hodiny),
g) zařízení pronajímá vždy jen správce zařízení – případnou výjimku uděluje
vlastník objektu.
h) pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách sokolovny a
neodpovídá za škody.
Správce zařízení: pan Zdeněk Horák, tel. č. 724 126 330
Nájemce:
Jméno a příjmení (organizace) …………………….…………………………………….…………..
Trvalý pobyt (sídlo) …………………….………………………………………………………………
V Bochoři ……..…………………
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