Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace
Vyškovská 376, 685 01 Bučovice, tel.: 517 383 353, e-mail:ddm.bucovice@tiscali.cz

Smlouva o zapůjčení prostorů
Dům dětí a mládeže Bučovice, zastoupený ředitelkou Bc. Lenkou Reškovou
a nájemce:

…. .……………………………………………………………………………

zastoupeným:……………………………………………… dat. narození:…………………
bydliště:……………………………………………. PSČ…………

č.OP : ……..…..…..

mobil: ........................................................... email: ..............................................................
uzavírají smlouvu o zapůjčení prostorů části budovy DDM Bučovice (viz. článek I. smlouvy)
Článek č. I.
V termínu zapůjčení od: ………….….. do …………………….. celkem dní: ……………
Jednotlivé položky
Sazba v Kč počet dní
Budova: šatna, chodba, kuchyňka,
80,WC, sál, místnosti číslo: 2 a 7
Spotřeba elektrické energie – 1 KWh

počet osob celkem Kč

4,50

V topné sezóně spotřeba plynu – 1 m3 16,CENA CELMEM

Článek č. II
Organizace (žadatel) bude dbát o požární a bezpečnostní předpisy, s tím že bude dodržovat
organizační řád DDM. Současně potvrzuje, že byl s předpisy seznámen.
Článek č. III.
Předání prostorů budovy objednateli: dne……………………. v ………………………hod.
Pracovník DDM Bučovice předá zapůjčené prostory zástupci objednavatele, společně doplní
článek č.I. a seznámí ho se všemi ostatními články. Osobně zkontrolují stav zařízení a podpisem
tvrdí smlouvu, poté obdrží klíče.
Článek č. IV.
Předání prostorů DDM po ukončení zápůjčky, po úhradě, vrácení klíčů a společné kontrole
stavu budovy proběhne dne:

………………….…..…. v ……………..………………hod.

Článek č. V.
V případě poškození zařízení uhradí objednavatel plnou částku spojenou s náklady na uvedení
do původního stavu. V případě ztráty nebo poškození materiálu uživatel uhradí danou věc
nebo náklady spojené s její opravou v plném rozsahu. O poškození nebo ztrátě sepíší obě
strany protokol o náhradě škody.
Článek č. VI.
Odstoupit od smlouvy může DDM Bučovice, nedodrží-li objednavatel podmínky smlouvy a
současně má právo vůči němu uplatňovat náhradu škody, kterou tímto způsobil. V případě, že
objednavatel ustoupí předem od uzavřené smlouvy a nezajistí si náhradu, uhradí celý pobyt za
počet objednaných osob.
Článek č. VII.
Objednavatel může odstoupit od smlouvy, případně požadovat snížení sazby, nedodrží-li
DDM Bučovice podmínky stanovené smlouvou.
Článek č. VIII.
Způsob úhrady – objednavatel uhradí celkovou částku (viz. článek č. I.) hotově proti pokladní
účtence. Případnou platbu jinou formou (faktura apod.) je nutno dohodnout a uhradit předem.
Článek č. IX.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti po podpisu oběma
stranami:
…………………….. v Bučovicích dne…………………
za DDM Bučovice

………………………………….
objednavatel(zástupce)

Článek č. X.
Protokol o předání pronajatých prostor – v Bučovicích dne …………………………….…….
……………………………………..
za DDM Bučovice

…………………………………………..
objednavatel(zástupce)

Článek č. XI.
Protokol o předání pronajatých prostor zpět – v Bučovicích dne ……………………………...
……………………………………..
za DDM Bučovice

…………………………………………..
objednavatel(zástupce)

Dodatek:
Čistící a toaletní potřeby si každý nájemce zajišťuje sám. Nejmenší počet osob je 15 a po
dohodě je možné mít i méně, ale z ekonomických důvodů však úhrada činí za 15 osob.

