
Pronajímatel: 

Obec Bratřice, 395 01 Pacov 
Tel.: 565 442 259      IČO: 00247871     Č. účtu: 13422261/0100 

E-mail: obec@bratrice.cz                                    www.bratrice.cz   

SMLOUVA 

o pronájmu prostor kulturního domu v Bratřicích (dále KD) 

 

Nájemce:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Název akce: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pronájem od: datum: …………………………, hod: ………..……do: datum: ………………..…………, hod: …………… 

 

Za pronájem, je dohodnuta částka: ………………………………Kč.  Záloha: ………………………………. 

Doplatek bude uhrazen při předání KD. 

 

1. Veškeré poplatky související s pořádání akce a produkcí hudby platí nájemce. 

2. Občerstvení může zajišťovat pouze fyzická nebo právnická osoba vlastnící povolení k činnosti. 

3. Pořádající zajistí potřební počet pořadatelů tak, aby celý objekt KD byl po celou dobu konání akce pod stálou 
kontrolou pořadatelů, kteří musí při každém porušení pořádku neprodleně zajistit nápravu a dodržování 
bezpečnostních předpisů a nařízení. Pořádající je také povinen zajistit požární ochranu při pořádání akce 
podle platných stávajících požárních zákonů, předpisů a nařízení. 

4. Před vlastní akcí pořádající převezme od správce KD zařízení a vybavení, které po skončení akce a provede-
ném úklidu předá opět správci KD. Pokud při předávání bude chybět nebo bude poškozeno některé vybave-
ní, uhradí toto pořádající hotově správci KD v současných cenách, případně sám dodá poškozené vybavení. 

5. Úklid a předání kulturního domu bude provedeno neprodleně po ukončení akce, pokud nebude určeno nebo 
dohodnuto se správcem KD nebo obecním úřadem jinak. Do úklidu je zahrnut i úklid okolí KD (parkoviště a 
přístupové cesty). Při úklidu bude vzniklý odpad tříděn do kontejnerů před budovou KD. Ostatní komunální 
odpad bude uložen do kovových popelnic. 

6. Pořádající je povinen po ukončení akce zajistit objekt proti vstupu nepovolané osoby a přesvědčit se o vy-
pnutí elektrických spotřebičů, které by mohly zapříčinit vznik požáru.  

7. Pořadatel je povinen se řídit pokyny správce KD a umožnit přístup a kontrolu obecního úřadu, ostatním 
kontrolním orgánům a podřídit se jejich rozhodnutí 

 

 

V Bratřicích dne:-------------------------- 

 

 

----------------------------------                    ----------------------------------------- 

   Za Obec Bratřice        hlavní pořadatel 

 


