
Smlouva o pronájmu
meziPronajímatelem - Masarykovou obchodní akademií , 17. listopadu 220, 506 01 Jičín, tel. 4935325 15,493535 125,

IČO 601 16935, zastoupenou ředitelem Mgr. Ondřejem Švandou na straně jedné
a

Nájemcem - název organizace (jméno a příjmení): FBK Jičín, zastoupeným pí. Kateřinou Rozsypalovou
Adresa: Revoluční 863, 506 01 Jičín email: K
Telefon: 73 1837962 IČO: 26536781 na straně druhé.

l.Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá svoje zařízení, tj. tělocvičnu, šatnu a sociální zařízení (kromě
sprch) nájemci na období od 30.8. 2021 do 30.4. 2022 za účelem hry florbalu družstev mládeže.
Doba pronájmu tělocvičny: úterky 17:30 - 19:00 st

čtvrtky 17:30 - 19:00

2. Smluvní cena za pronájem tělocvičny na jednu hodinu činí KČ 300,-. V ceně KČ 300/lh. není zahrnuto používání
sprch. Cena může být V průběhu doby trvání smlouvy upravena po vzájemné dohodě, změní-li se ceny energií.
3. Nájemné bude placeno bezhotovostně podle skutečného počtu hodin pronájmu na základě měsíční fakturace ke
dni splatnosti faktur.
4. Pronajímatel prohlašuje, že pronajímané zařízení je schopno bezpečného provozu. To může na požádání doložit
příslušnými platnými revizemi.

5. Pronajímatel neručí cvičencům nájemce za škody na vnesených věcech.

6. Dozor nad cvičenci si nájemce provádí sám vlastním poučeným a znalým zástupcem (pracovníkem) p. Čeliš, p. J.
F . Pronajímatel proto neodpovídá za případné škody na zdraví,
způsobené cvičencům nájemce ani jeho dozírajícím osobám.

7. Nájemce byl seznámen s bezpečnostními opatřeními, týkajícími se provozu pronajímaného zařízení a zavazuje se
je dodržovat.

8. Pronajímatel upozorňuje, že do tělocvičny je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi pro vnitřní použití. Vstup ve
venkovní obuvi s barevnými podrážkami není povolen, protože by mohla zanechávat šmouhy na povrchu tělocvičny.
Po povrchu je zakázáno tahat železné tyče, branky a tělocvičné nářadí.

9. Případné škody způsobené v době pronájmu se nájemce zavazuje opravit nebo nechat opravit na vlastní náklady do
l týdne od jejich způsobení. Závady je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli (školníkovi nebo jiném jeho
pracovníkovi).

10. Pronajímatel je povinen zajistit otevření pronajímaného zařízení v době dohodnuté v bodě l a vydat nájemci
dohodnuté nářadí: ------------.
l l. Nájemce je povinen užívat pronajímané zařízení šetrně a hospodárně (včetně hospodárné a pouze nezbytně nutné
spotřeby elektřiny, tepla a vody).

12. Smlouvu je možno vypovědět v dvouměsíční výpovědní lhůtě, a to oběma stranami. Každá ze stran může provést
výpověď' i v kratší lhůtě v případě hrubého nebo opakovaného porušení některého z ustanovení této smlouvy.

13. Nájemce je povinen zajistit po celou
zamezeno přístupu nepovolaných osob.

dobu svého tréninku uzavření (zaklapnutí) bočního vchodu, aby bylo

V Jičíně 30. 8 2021
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