Pronájem sálu a přísálí - ceník
Charakteristika pronájmu sálu:
Celková kapacita sálu je 120 míst. Tato kapacita nesmí být překročena. Sál je vybaven stoly, čalouněnými židlemi,
barem, šatnou, sociálním zařízením a lednicí.
Charakteristika pronájmu přísálí:
Celková kapacita přísálí 40 míst. Tato kapacita nesmí být překročena. Přísálí je vybaveno stoly, židlemi, barem,
šatnou, sociálním zařízením a lednicí. V případě pronájmu sálu i předsálí nebudou v přísálí umístěny stoly a židle.

Ceník pronájmu:
Pronájem sálu na akce obce, příspěvkových organizací a spolků dlouhodobě působících v obci ……zdarma

Pronájem sálu pro svatební hostiny (jeden svatebčan musí mít trvalý pobyt v obci) …………..zdarma
Pronájem sálu pro jubilanty 50,60,70,80,90, 100 let s trvalým pobytem v obci………2 000,-Kč/24 hodin
Pronájem sálu pro pozůstalé v den pohřbu za účelem rozloučení ……………………2 000,-Kč/24 hodin
Pronájem přísálí pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci ……………………………. 600,-Kč/24 hodin
Osoby trvale hlášené pouze formálně na adrese Vintířov 62 (ohlašovna úřadu), nejsou
považovány za osoby trvale bydlící v obci a nemohou z těchto důvodů žádat o využití sálu a
přísálí.
Uvedené ceny jsou s DPH. Pronájem se provádí na základě smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem.
Rezervační poplatek při zamluvení termínu je 2 000,-Kč a odečítá se od následné kauce. V případě zrušení
termínu méně jak týden před akcí je rezervační poplatek nevratný. U pronájmu sálu na svatební hostiny a oslavu
výročí občanů 50,60,70,80,90, 100 let bude pronajat sál pouze na základě žádosti jubilanta nebo svatebčana po
doložení splnění podmínek zvýhodněného pronájmu. U jubilantů lze pronajmou sál za zvýhodněných podmínek
v měsíci daného jubilea. Pronájem sálu pro pozůstalé lze žádat pouze v případě, že zemřelý měl trvalý pobyt v obci.
Nájemce je povinen vyřídit si veškeré náležitosti týkající se ochranných svazů autorských, požární bezpečnosti
akce a BOZP. Pronajímatel si vyhrazuje právo vstupu na akci z důvodu dodržování podmínek nájemní smlouvy.
Zábavy, taneční produkce apod. budou ukončeny nejpozději do 2.00 hod.
Po 22.00 hod. je zakázáno větrat otevřenými okny, vzhledem k možnému rušení nočního klidu.
V blízkosti je možné bezplatně parkovat za č.p. 24 (areál TJ Baník), nebo na parkovišti vedle budovy č.p. 24 . Stání
podél místní komunikace je zakázáno po celou dobu akce. Porušení jakékoliv z podmínek pronájmu je důvodem
pro další nepronájem sálu a přísálí.
Kauce na pronájem (sál i přísálí):
Kauce ve výši 7 000,-Kč (2 000,-Kč při rezervaci termínu) a 5 000,-Kč se vybere jako vratná kauce před zahájením
akce a po předání pronajatých prostor v pořádku bude v celé částce vrácena. Pokud dojde k poškození majetku
nebo předání bez úklidu bude vrácena poměrná část z dané kauce po odečtení poškození nebo úklidu. Následný
úklid 500,-Kč z kauce. Úklidem se rozumí sklizení stolů a odstranění všech věcí, které si nájemce či hosté přinesli
na akci, úklid WC a zametení celého prostoru.
Rezervace:
Pro rezervaci a následný pronájem požadovaných prostor kontaktujte p. Alena Rajturovou, správce sálu na
tel. 721747640

Ceník a podmínky za kterých lze požádat o pronájem sálu a
přísálí, schválené Zastupitelstvem obce Vintířov dne 24. června 2019, usnesení č. 101.

Historie:
-

Rezervační poplatek – odsouhlaseno ZO 18. ledna 2016

-

Pronájem v případě úmrtí – odsouhlasen ZO 10. října 2016

-

Osoby hlášené na úřadě nemohou žádat o využití sálu a předsálí - odsouhlaseno (bez usnesení)
ZO dne 14.9.2018

-

Osoby hlášené na úřadě nemohou žádat o využití sálu a předsálí

- odsouhlaseno ZO dne

10.12.2018 č. usnesení 52.
-

Zrušení pronájmu sálu 1.000,- Kč/h – odsouhlaseno ZO dne 24. 6. 2019 č. usnesení 101.

Ceník a podmínky za kterých lze požádat o pronájem sálu a
přísálí, schválené Zastupitelstvem obce Vintířov dne 24. června 2019, usnesení č. 101.

