
Smlouva o pronájmu nebytových prostor
(nasbk: ?i orgumsaea, spofy t :.ři rSvjícTŠ :

Novoměstská kulturní zařízení v Novém Městě na Moravě, Tyršova 1001, zastoupená 
ředitelem Danielem Šimkem, dále jako pronajímatel

. fo&be. r. č. P?. 1. oi, . MS..-.
zastoupený... MATTer.P'/.PJP. ,L.Í... hfň i-íP:C.P. P.PPpf....................

uzavírají tuto smlouvu o nájmu v souladu s Občanským zákoníkem.

I. Předmět smlouvy
Pronajímatel pronajímá nájemci prostory kulturního domu a s nimi spojené služby pro pořádání 
společenských a kulturních akcí:
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

jako nájemce

II. Doba nájmu:

Tato smlouva se uzavírá_na dobu určitou
od .(7.7. 1.7.1....(den)...I.'?.f.f....(hodina) do.. H.-.P.P.:...(den)...frr (hodina)

III. Úhrada nájemného:

1. Úhrada nájemného za pronajaté prostory je sjednána touto smlouvou jako smluvní ve výši. 
—•.........................................................(7..Ť.-.(t.P7Q.................Kč, kterou se nájemce
zavazuje v plné výši uhradit.

Cena se může změnit podle reálného využití prostor a služeb kulturního domu (viz. Tabulka s 
kalkulací).

IV. Způsob platby:

Nájemce se zavazuje nájemné uhradit buď 

jpť hotově na pokladně NKZ nebo

□ fakturou.

Fakturační adresa:

Název:

Adresa:

IČO:.

Sleva 20% - „Akce na zkoušku^ (podpora nových projektů)
Novoměstská kulturní zzř 

Nové Městc 
■ Tyršova 1001

c
Y A

liti



počet
hodin

cena/
hodinuod do cena

změna
Pronájem sálu, přisáli, šatnu pro veřejnost 
(nachystanýsál včetně čišel stolů, wc, 
ubrusy včetně vyprání) 4* f3 im-/

600 Kč

Technický dozor (včetně obsluhyzákladního 
scénického osvětlení) - nutný min od 
začátku akce, dříve v případě, že není 
přítomen v KD jiný.technickýpersonál 2<ř <ř 4.200,-150 Kč

Pracovní osvětlení (bílé osvětlení na 
přípravu akce) ■ir'75*’ Hoc,-100 Kč

Základní scénické osvětlení (náladové 
osvětlení sálu - strop, náladové osvětleni 
sálu - podhledy, nasvicenl forbínyjeviště 
(prostor před oponou) - max. 6 světel) 300 Kč

Rozšířené scénické osvětlení-náladové 
osvětlení sálu - strop, náladové osvětlení 
sálu - podhledy, inteligentní otočná světla, 
kompletní jevištní technika, včetně technika aco2o &

/450 Kč

lť° 23™Šatna pro účinkující č. 38 50 Kč

rf.Zoo,
Šatna pro účinkující č. 40 ■2f1ov 50 Kč

/J.CO LjCC 1ZGobelínový salónek 100 Kč6
Konferenční sál č.1 (současně s
pronájmem sálu) 70 Kč
Konferenční sál č.2 (současně s
pronájmem sálu)___________________
Pronájem baru (pokud nájemce využije 
služeb K dubu, bar je zdarma)

50 Kč

3 000 Kč ' i :■ ■■

ÍS8 u < > t m
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-=40 KčLepicí guma
-Lei

Gafa páska (5cmx50m) 250 Kč
- [>.().( :(;ťmm'Wmmmli Kfiňcl Oen__ Wm iRautové sukýnky5,2m + 26 klipů -celkem 4 LI„—' 250 Kč

Rautové šukýnky 3,2m + 16 klipů - celkem 
4 ks ■ __________ ______ 150 Kč

Dataprojektor 200 Kč
|k)c et-'~

f.■ ’d&luMsf
v.__ .

30Q KčŘečnický pult (včetně nařasené látky) 
Informační panely2x1 m 20 Kč

Skleněné svícny + čajová svíčka 10 Kč 3 so,"
Pronájem zvukařského aparátu NKZ 2 000 Kč

Zajistitěatriu s obsluhou
ANO J Ji:Zajistit zvuk KD
AKJo

Ne;Prodej vstupenek ha IC
ANd>

Ne;Zajistit hasiče 2 hasiče - 1100,-Kč
ANo

NE1 pořadatel -1 300,-Kč
ANo

Zajistit pořadafěIkou sjiizbU počet pořadatelů ( na 50 návš těvníků i 
pořadatel)

má s&jgS m&mmm ~wsiffwm


