NÁJEMNÍ SMLOUVA
(parcely č. 233/1 a 232/2 – VÝLETIŠTĚ)
uzavřená podle § 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku
I.
Účastníci smlouvy
Nájemce:
IČO:
Zastoupený:

(dále jen nájemce)

Pronajímatel: Obec Vigantice
Vigantice 203, 756 61
IČO: 00304441
Zastoupený: Aleš Depta, starosta (dále jen pronajímatel)
II.
Předmět smlouvy
1. Pronajímatel je vlastníkem parcel č. 233/1 a 232/2, na kterých má obec Vigantice
vybudováno výletiště
2. Předmětem smlouvy je pronájem tohoto areálu za účelem organizování soukromé akce, a
to v termínu:
III.
Povinnosti pronajímatele
Pronajímatel se zavazuje:
1. Předat nájemci areál výletiště uklizený (prodejní kiosky, WC, zastřešené sezení atd.)
2. Po dobu pronájmu zajistit zdroj pitné vody a elektrické energie tak, aby akce mohla
probíhat v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami.
IV.
Povinnosti nájemce
Nájemce se zavazuje dodržet „Provozní řád výletiště“ ve všech jeho bodech:
Provozní doba:
- soukromé akce (firemní akce, občané)
do 24:00 hod.
Obecně platí dodržování nočního klidu, tedy zohlednění výše hluku v době akce i po
skončení akce.
Převzetí zařízení od pronajímatele:
a) převzetí klíčů (na OÚ, po telefonické domluvě od pracovníka OÚ)
b) kontrola stavu zařízení (připomínky hlásit pracovníkovi OÚ)
c) zapsání počátečního stavu měření spotřeby elektrické energie, vody (po telefonické
domluvě s pracovníkem OÚ)
d) platba nájmu předem na OÚ
Předání zařízení pronajímateli po ukončení akce:
a) zápis konečného stavu měření spotřeby elektrické energie, vody
b) předání zařízení pronajímateli spojené s kontrolou
c) odevzdání klíčů
d) platba spotřeby elektrické energie a vody ( na OÚ)
Zásady dodržování bezpečnosti a pořádku:

a) povinnost zajištění akcí z hlediska prevence požáru podle rozsahu akce
b) povinnost zajištění pořádkové služby pořadateli v průběhu celé akce
c) zákaz vjezdu motorových vozidel do areálu výletiště (vjezd povolen pouze zásobovacím
vozidlům)
d) povinnost zajištění zdravotní služby podle rozsahu akce
e) povinnost zajištění likvidace odpadu
Případné poškození zařízení, které neodpovídá běžnému opotřebení:
a) uvedení do původního stavu, tzn. zajištění opravy na vlastní náklady nájemce
b) platba ceny opravy na základě faktury vystavené OÚ nebo dodavatelskou firmou
V.
Cena za pronájem a platební podmínky
1. Nájemce uhradí pronajímateli nájemné za jeden den nájmu ve výši ……. Kč (bez DPH).
2. Výše uvedená částka zahrnuje pronájem areálu výletiště na 24 hodin, a to od 12:00 hod.
dne pořádání akce do 12:00 hod. následujícího dne.
3. Úhrada za spotřebovanou pitnou vodu a elektrickou energii bude provedena podle
skutečného odběru.
VI.
Ostatní ujednání
1. Provozní podrobnosti budou řešeny dohodou mezi pověřenou osobou pronajímatele a
nájemcem.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ve Viganticích dne:

Za pronajímatele:

Nájemce:

