Městský úřad Brušperk, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí
Správní poplatky – dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Pravidla pronájmu víceúčelového společenského sálu
v Národním domě v Brušperku, náměstí J. A. Komenského 9, Brušperk
I. Úvod
Víceúčelový společenský sál se nachází ve III. NP Národního domu. Kapacita sálu
maximálně 100 osob. K vybavení sálu patří nábytek (židle, skládací obdélníkové stoly bez
ubrusů), osvětlení denní i umělé, scénické osvětlení, kuchyň. V II. NP uzamykatelná šatna pro
návštěvníky a toalety. Prostory jsou vybaveny osvětlením a zásuvkami pro připojení
spotřebičů. Prostory jsou vytápěny.
II. Podmínky pronájmu
Podmínky pronájmu se řídí pravidly uvedenými v čl. III. Společenské prostory Národního
domu v Brušperku mohou být pronajaty občanským sdružením, organizacím, fyzickým i
právnickým osobám za účelem pořádání společenských, sportovních akcí a oslav
nekomerčního charakteru.
III. Pravidla pronajmutí, předání a převzetí prostor
7. Nebytové prostory v Národním domě v Brušperku jsou pronajímány na základě písemného
Předávacího protokolu, jehož součástí je soupis svěřených klíčů a inventarizační soupis
majetku dle umístění. Pronajaté prostory a vybavení jsou užívány pouze za účelem, který je
uveden v Předávacím protokolu.
8. V případě zničení svěřených prostor a vybavení se do úschovy vybírá záloha ve výši
5 000 Kč, která slouží k úhradě nákladů vzniklých při opravě pronajatého majetku města a
bude zaúčtování při vyúčtování pronájmu.
9. Při převzetí prostor a příslušenství pronájmu od nájemce se provede kontrola dle
Předávacího protokolu s vyznačením rozdílů dle inventárního seznamu a s popisem stavu
přebíraných prostor a příslušenství.
10. Nájemce je povinen uhradit škody na zařízení a příslušenství způsobené během pronájmu.
11. Nájemce odpovídá za pořádek, bezpečnost, zhasnutí světel, uzamčení prostor.

IV. Ceník pronájmu

Přednášky, kurzy - např. cvičení
Soukromé akce, prodejní akce a jiné
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

1. 4. – 31. 9.
90 Kč/1 h

1. 10. – 31. 3.
110 Kč/ 1 h

100 Kč/1 h

120 Kč/1 h

