OBEC JENÍKOV – Ceník pronájmu KD Jeníkov

Ceny pronájmu tanečního sálu, předsálí, schodiště a celého podkroví se stanoví takto.

Druh akce

Cena pro osoby s trvalým
pobytem nebo sídlem v Obci
Jeníkov

Cena pro osoby, které
nemají trvalý pobyt nebo
sídlo v Obci Jeníkov

koncert, divadlo, přednáška
pro veřejnost nebo podobné
akce pořádané nebo
spolupořádané OU Jeníkov
nebo Obcí Jeníkov.

bez poplatku

bez poplatku

koncert, divadlo, přednáška
pro veřejnost nebo podobné
akce nepořádané nebo nespolupořádané OU Jeníkov
nebo Obcí Jeníkov.

500 Kč

1 000 Kč

Soukromé akce, svatby,
narozeniny apod.

500 Kč

2 000 Kč

Konání smutečních
(pohřebních) hostin.

bez poplatku
(vztahuje se i na pohřební
hostiny bývalých občanu
obce Jeníkova)

500 Kč

Pořádání plesů, zábav apod.

500 Kč

2 000 Kč

Dobročinné akce

individuálně

individuálně

Prodejní komerční akce

Pro tento typ akce se KD nepronajímá

K nájmu budou vždy přičteny náklady na energie.
elektrický proud
plyn
5,8 Kč/kWh
22Kč/m3

1. Pronajmout KD si může pouze osoba starší 18 let. Na pronájem se sepíše nájemní smlouva.
2. Doba nájmu se rozumí od doby převzetí prostor KD do doby zpětného předání. Likvidaci odpadků zajišťuje nájemce
na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.
3. Stanovený rozsah úklidu po akci:
Stoly a židle budou uklizené tak, aby byla možná jejich kontrola poškození. Veškeré používané prostory objektu KD
budou zbaveny odpadků, nečistot, zameteny a setřeny.
4. Způsobené škody rozsahu uhradí nájemce následovně:
- 5.000 Kč neprovedený úklid KD po akci
- ostatní škody budou účtovány dle dodavatelských faktur za opravu nebo pořízení nové věci (např. rozbité
sklenice, roztržený ubrus, zničené dveře, okno, stůl, WC, poškození a zašpinění maleb omítek aj.). Škody se sčítají.
5. Pronájem KD lze zamluvit nejdříve 1 rok před konáním akce. Přednost v pronájmu mají místní spolky a
organizace před jednotlivci. V případě, že si v jeden den podají žádost o pronájem dvě osoby na stejný termín,
přednost má osoba s trvalým pobytem v obci nebo se sídlem v obci Jeníkov, případně ten, kdo podal žádost dříve.
Výjimku v ceně může schválit Zastupitelstvo obce Jeníkov.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 11. dubna 2019. Platnost končí schválením a zveřejněním ceníku nového.

