Město SEZEMICE
Městský úřad Sezemice
Číslo formuláře: OSMŽP/ 20

Žádost o pronájem sálu / předsálí
Záznam podatelny – vyplňuje úřad:
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________
Spisová značka:

_________________________ Číslo jednací:

_______________________

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________
Počet listů:

_________________________ Počet listů/svazků příloh:

_______________________

I.A Žadatel – fyzická osoba:
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________
Datum narození: _____________________________
Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________
Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________
Telefon*: _________________________________

Email*:

_____________________________________

Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze.

Další žadatel (Manžel/ka):
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________
Datum narození: _____________________________
Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________
Telefon*: _________________________________

Email*:

_____________________________________

I.B Žadatel – právnická osoba/podnikatel:
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________
Sídlo:
IČO:

__________________________________________________________________________________
_________________________________

Telefon*: _________________________________

Email*:

_____________________________________

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________
Žadatel doloží zplnomocnění osoby, která je zmocněna uzavřít nájemní smlouvu.

Číslo formuláře: OSMŽP/ 20

II. Specifikace pronájmu
Pronájem sálu

Pronájem předsálí

Počet účastníků:

______________________________________________________________

Zodpovědný pořadatel:

______________________________________________________________

Název a charakteristika akce:

______________________________________________________________

Druh akce (zaškrtněte)

Cena včetně DPH

Cena včetně DPH

mimo topnou sezónu

v topné sezóně

Pronájem sálu:
oslavy (rodinné, srazy, svatby…)

2.300 Kč

3.800 Kč

školení, porady, konference (do 4 hod.)

2.300 Kč

3.800 Kč

školení, porady, konference (nad 4 hod.)

3.900 Kč

5.900 Kč

akce pro zájmové organizace ze Sezemic

2.900 Kč

4.900 Kč

5.700 Kč

10.600 Kč

400 Kč

800 Kč

1.150 Kč

2.300 Kč

(výstavy, burzy)
akce výše neuvedené vč. plesů, předváděcích
a prodejních akcí
Pronájem předsálí:
cena za 1 hodinu (max. do 2 hod.)
cena za 1 den

Osvobozeno: akce organizované městem nebo dle rozhodnutí starosty, případně radou města.
Datum konání akce:

______________________________________________________________________

Doba trvání pronájmu včetně doby na přípravu akce:

__________________________________________

Celková cena pronájmu včetně DPH:

______________________________________________________

Celkový počet hodin pořádání akce:

______________________________________________________

Požární hlídka 1 os./ 1 hodina 130,- Kč:

______________________________________________________

Celková cena pronájmu včetně DPH, která závisí na počtu hodin:

_______________________________

Úklid sálu a obsluha technického vybavení:
úklid po velkých společenských akcích

2.000,- Kč

úklid po akcích menšího rozsahu

1.400,- Kč

úklid předsálí

500,- Kč

obsluha osvětlení sálu (1hod)

160,- Kč

obsluha ozvučení sálu (1hod)

200,- Kč

zapůjčení projektoru s plátnem

500,- Kč

osvobozeno:

žádný subjekt
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Číslo formuláře: OSMŽP/ 15

Celková cena včetně DPH (nájem + úklid): ____________________________________________________
Způsob úhrady:

faktura

hotovost

Vstupné bude vybíráno:

ANO

NE

Práva a povinnosti nájemce se řídí provozním řádem
Nájemné musí být zaplaceno před začátkem akce, teprve poté je nájemce oprávněn započít s užíváním
pronajímaných prostor.
Po dobu konání akce zodpovídá nájemce za to, že nebude ničeno zařízení v prostorách sálu. V případě způsobení
škody, je nájemce povinen škodu v plné výši uhradit.
V případě nedodržení stanovených podmínek může vlastník od pronájmu neprodleně a bez náhrady odstoupit.
Počet míst k sezení je 220, kapacita sálu je maximálně 250 míst a nesmí být překročena.
Na základě zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 je v případech určených obcí
pořadatel kulturních, společenských a tělovýchovných akcí povinen zajistit na dobu konání této akce požární hlídku.
Pořadatel je povinen v souladu se zákonem č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách“, ve znění pozdějších
předpisů, zažádat o povolení pořádat tombolu, oznámit hudební produkci OSA, případně společnosti INTERGRAM a
divadelní produkci svazu DILIA.
Pořadatel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku,
obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného, a povinnosti stanovené zvláštními
předpisy, zejména zákonem č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách“, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemám vůči městu Sezemice žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky
na pokutách a místních poplatcích.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem sálu a přilehlých prostor Městského úřadu Sezemice a souhlasím
s danými podmínkami o jeho pronájmu.

V ______________________ dne _________________ Podpis žadatele: _____________________________
Seznam příloh:

Jiné: ______________________________________________________________________________
*nepovinný údaj

** pokud je rozdílná od trvalého pobytu

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města:
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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