
Gymnázium Dľ. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 }LHolice

Smlouva o jčce tělocvičny

C.HS 13 I2OI7 V Holicích 25 . 8. 2017

Pardubický kĺaj GymnĺŁium Dr.Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice,
IC:48161101, zastoupené ředitelkou školy Mgľ. Andreou Daňkovou (dále jako pronajimatel)
ĺazźi<Ladé ustanovení čI.VIII, odst.13 zÍizovací listiny, na stľaně jedné

a

Paľdubický kĺaj Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice,
zastoupená ředitelem Mgĺ. Michalem Šedivkou (dále jako uživatel), na straně druhé uzavíraji
smlouvu o ýpůjčce azabezpečení služeb souvisejících s provozem tohoto majetku:

I.

Předmětem této smlouvy je dočasné lžívani tělocvičny, šatny' umývárny a sociálního
zaŤízeni, kteľá jsou souěástí tělocvičného bloku pronajímatele.

II.

Pronájem a služby související s provozem předměfu smlouvy budou hrazeny ĺa zźůdadě
vystavené faktuľy bankovním převodem k 3I' 12. 2017,k 31. 3. 2018 k 3I. 4. 2Ol8

- Nájemné: 0 Kčlhodinu
- Za sluŽby: 170 Kčlhodinu

Ceĺy za služby se mohou zvyšit v případě, že v době pronájmu dojde ke zýšení cen eneľgií.

m.
Uživatel se zavazuje:

- dodľžov at pr ov ozni Ťád, bezpečnostní a požární předpisy,
- vstupovat do pľonaj atých prostoľ pouze bočním vchodem přímo do chodby

tělocvičny
- převzít čip od venkovního vchodu tělocvičny na celou dobu pronájmu,
- zajistituzamčení budovy v době užívání apo jejím skončení, případnou ztréĺ'u

ěipu ihned nahlásit školníkovi,
- odstranit na vlastní náklady škody způsobené uživatelem,
- vzrukJé škody ihned nahlásit školníkovi,
- dodrŽovatzźl<az kouření v celém rmitřním a vnějším areálu školy.



VI.

Tato smlouvaĺabýváúčinnosti dnem 1. října Ż017 akončí dnem 30. dubna 2018.
Vymezené hodiny:

Pondělí
Útery
Středa

7.50 -9.25 a
7 .50 - 9.25

13.45 - 15.20

17.00 _ 19.00 (sportovní hry)
Neplnění stanovených podmínek smlouvy je důvodem k jejímu zrušení.

v.

Další ujednrĺní :

- pronajímatel nezodpovídá za pŤípadné škody na majetku i zdtavíuŽivatelů
- pronajímané zatízeni bude o hlavních a vedlejšíchprázdrunách mimo provoz
- pľonajímatel si vyfuazuje právo zrušit nasmlouvané hodiny v případě akcí školy,

uživatel bude včas informovlán
t od smlouvy v případě nevhodného chovĺĺní a

podpis pronaj imat eIe a razítko
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- škola se vyhĺazuje

vatele arazítkcj


