
Smlouva o pronájmu nebytových prostor

Novoměstská kulturní zařízení
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
iČ: 00372854
zastoupená ředjtelem Danielem Šimkem
(dálejako pronajímatel)

a

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

IC: 04645456

(dále jako nájemce)

uzavírají tuto smlouvu o nájmu v souladu s Občanským zákoníkem.

I. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel pronajímá nájemci prostory kulturního domu a s nimi spojené služby pro pořádání
společenských a kulturních akcí.

II, Doba nájmu:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou
od (deu Ĺl hod/na): 15. 2. 2019, 19:00
do (den a hodina): 16. 2. 2019, 2:00

III, Nájemné:

Uhtada ktetou se najemce
sjednana touto smlouvou jako srn vni ve vysi: 14,80 Ke. Cenaj uvedena včetně DPI-fl

2. Cenaje stanovena na 10% z celkové tržby na vstupném. avšak minimálně na pokrytí nákladů.
dle reálného využití prostor a služeb kulturního domu (viz. Tabulka s kalkulací).

Iv Způsob platby:

I Nájemce se za\azuj nájemné uhtadit: hotově na pokladně NKZ ! kttii-::. ouc



V. Jjná prá‘ a a povinnosti:

I Nájencc k povinen na vlasmí náklady odstranjt škody které vzniklyjelio zaviněním.
I Nájemcc se zavazuje dodtÝova požární předpisy — požární řád. požární poplachové směrnice a

evakuační plán, provozní řád a další předpisy související s řádným provozováním jeho
podnikatelské činnosti. S poirními předpisy kulturního domuje nájemce povinen seznámit se.
a to na internetových stránkich NKZ či osobně v kulturním domě. Nájemceje povinen držet se
pokynů uvedených v příloze Manuál.

3. Nájemce se zavazuje dodiÝovat úplný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v
kulturním domě.

4 Nájemce k zajištění občeuvcní niže využít služeb restaurace K club čijné caterngové
společnosti WhO může /ijk[it občerstvení sám. Pokud nájemce nebude využívat služeb K
clubu, musí c řídit příslušnými p‘ávními předpisy.

VL Ostatní:

I V ostatním 1atí pro tento smluvní vztah ustanovení Občanského zákoníka.
2. Nájemce ncní oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez předchozího

písemnelh ()uhlasu pronajímatele. to platí. i pokudjde o část předmětu nájmujeho součásti či
přislušestv L

VIL Závěrečné ustanovení:

1 Jakékoliv dodatky nebo změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě dohody
obou stran, a to písemnou formou. Smlouvaje vypracován a ve dvou vyhotoveních a nabývá
účjnnostj podpisem obou smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu předjejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. nikoliv
V tísnL Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Novém Městě na Moravě dne: 15. 2. 2019

Qvoméstsk kUItUT‘ zařz
d\ j SRPG

531 Nové Mo n Mor IedaČecha 152
59 ‘

pronajímatel nájemce

PrlOh\
i Tahuka S kakucí



Tabulka s kalkulací

(istn spcky. flGZSKOvé organ:ac atd.)

‚. „ Počet CenazahodinuPronajem prostor, svetla, zvuk Od Do
hodin [Kč]

Cet celkem [Kc]

Pronájem sálu, přísálí, šatny pro
2 7 600 OO Kč 4 200 OO Kčverejnost_(vcetne_nachystani_mobiliare)

__________ ______

Pronájem šatny pro účinkující Č. I 19 2 7 5000 Kč 35000 Kč

Pronájem šatny pro účinkující č. 2 O 5000 Kč 000 Kč

Pronájerngobelmnového salónku (včetně
2 7 100 OO Kč 700 OO Kčnachystani_mobiliare)

______

Pronájernkonferenčního sálu č. I (včetně
50 OO Kč O OO Kčnachystani mobiliare)

Pronájem konferenčního sálu č. 2 (včetně
‚ ‚ O 5000Kc 000Kcnachystani mobiliare)

_____ ___________________

Pracovní osvětlení (při přípravě akce) 8 12 4 10000 Kč 40000 Kč

Základníscénické osvětlení (Jednoduché
300 OO Kč O OO Kčnasviceni akce)

Rozšířené scénické osvětlení (pokročilé
2 7 500 OO Kč 3 500 OO Kčnasviceni akce)

_____
______

Ozvučení(2bezdrátovémikrofonyazvukz
20 1 10000Kč 10000Kč

PC/mobilu)

_____ ______
_______

Dataprojektor O 10000 Kč 000 Kč

Pronájem baru (v případě vlastního
NE 3 000 00 Kč 000 Kčobcerstveni) (cena za akci)

Celkem 9 250,00 Kč

Počet .. ‚ « - ‚- ‚ Pocet . Cena za hodinuPersonalni zajistern Od Do hodin [1 Cena celkem [Kdosob [KcJ
osj

Technický dozor (nutný
2 7 20000 Kč 1 40000 Kčminimalne po dobu akce) .

Hasičskýdozor(nutnýpři
15000Kč 000Kčnavstevnosti nad 200 osob)

Pořadatelská služha(nutnýl . 4 19 2 7 150 00 Kč 4 200 00 Kčporadatel na 100 navstevniku)

Obsluhašatnyproveřejnost O O 10000Kč 000Kč

Celkem 5 60000 Kč

Tržba — vstupné 50 000CC Kč

j-: 14 I : : 5 OOO




