Rezervační formulář - objekt bývalé školy
Jméno a příjmení:

…………………………………

Datum narození:

…………………………………

Bydliště:

…………………………………

Telefon:

…………………………………

Předmětem pronájmu je společenská místnost v přízemí v budově bývalé školy Svídnice č. p. 40
včetně kuchyně, sociálního zařízení a venkovních prostor (dále jen objekt).
1. Termín pobytu a platební podmínky
Rezervace na dny: ………………………………………
Smluvní cena za pronájem je stanovena: květen – září - 2 000,-Kč/den; říjen – duben - 3 000,- Kč/den.
Klíče od objektu si může nájemce vyzvednout den předem po 17,00 hodině a odevzdat
následující den po ukončení pronájmu do 12,00 hodin (nebo dle domluvy se správcem objektu).
Vyzvednutí ani odevzdání klíčů se nezapočítává do smluvní ceny za pronájem. Smluvní cenu se
nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením pronájmu objektu.
2. Práva a povinnosti nájemce
-

-

-

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování
a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či
jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.
V celém objektu, včetně prostranství před objektem platí zákaz kouření. Místo vyhrazené pro
kouření je za budovou bývalé školy (směrem k řece Chrudimce).
V celém objektu platí zákaz pobytu zvířat.
Nájemce je povinen zajistit klid v okolí objektu po 22. hodině, včetně uzavření oken a vstupních
dveří do objektu.
Platí zákaz parkování vozidel před vstupem do objektu, kromě krátkodobého zastavení k
naložení a vyložení osob nebo nákladu.
Po celou dobu trvání pronájmu se nájemci zakazuje pronajímat objekt třetím osobám.
V případě odřeknutí sjednaného pronájmu v době kratší než 14 dní před sjednaným termínem se
nájemce zavazuje uhradit 1/3 smluvní ceny. Objekt v tomto případě zůstává k dispozici
pronajímateli.
Nájemce je povinen užívat objekt včetně jeho zařízení, vybavení i pozemek tak, aby nebyla
způsobena žádná škoda.
Povinností nájemce je třídit odpad a zajistit uložení tříděného odpadu do kontejnerů na plast,
sklo a papír umístěných v obci.
Nájemce se před ukončením pronájmu zavazuje provést úklid objektu tak, aby ho uvedl do stavu,
v jakém ho přebíral při zahájení pronájmu.

Souhlasím s výše uvedenými pravidly nájmu, v případě jejich porušení, nebude umožněn
opakovaný pronájem objektu včetně příslušenství.
Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo)
pro účely pronájmu obecního majetku. Uděluji tímto souhlas se zveřejnění osobních údajů
(jméno, příjmení a bydliště) na stránkách obce www.obecsvidnice.cz, pro účely rezervace
pronájmu. Osobní údaje nebudou předány další osobě.
Ve Svídnici dne:
……………………………….
nájemce

