Podmínky pronájmu KD pro soukromé akce
1. Pro soukromé oslavy je možné pronajmout pouze prostory v přízemí KD (přísálí,
chodba, areál U Střešně, sál) a pouze mimo provozní dobu obecního úřadu:
o sobota + neděle do 14:00
 přísálí + chodba + areál U Střešně
3000 Kč
 sál + přísálí + chodba + areál U Střešně
5000 Kč
o příplatek za přípravu prostor v pátek nejdříve od 16 h
500 Kč
o smuteční hostina – sál
600 Kč
o smuteční hostina - přísálí
500 Kč
o chodba (prodej)
250 Kč/den
o předváděcí akce, školení a prezentace
200 Kč/hod.
o vratná kauce
3000 Kč
2. Hudební produkce v areálu U Střešně je zakázána v době od 22:00 do 6:00 hodin.
3. Nájemce se zavazuje, že nebudou podávány alkoholické nápoje osobám do 18 let.
4. Nájemce bude mít k dispozici toto vybavení:
o velká uzamykatelná lednice
o nádobí dle předem domluveného seznamu
o smeták, smetáček a lopatka, kbelík, hadr na podlahu
5. Vlastní elektrospotřebiče (zvuková aparatura, ohřívací nádoby, kávovar, výčepní
zařízení apod.) je možné připojit jen po předchozí domluvě a do maximálního příkonu
2,4 kW.
6. Není dovoleno
o používat malou lednici v bufetu
o využívat 1. poschodí KD
o přemísťovat nástěnky v přízemí KD a jejich obsah
7. Závěrečný úklid:
o odpad bude roztříděný na plast, papír, sklo a ostatní. Pytle s odpadem budou
umístěny za dveřmi č. 8 (vchod do dvora)
o podlaha v sále, přísálí a na chodbě bude zametená a zbavená nečistot
o podlaha v kuchyňském koutu a na WC umytá
o WC bude umyté
o v areálu U Střešně a před vstupem do KD budou zametené a posbírané
odpadky a nedopalky cigaret
8. Za nedodržení podmínek budou účtovány sankce:
o pokud dojde k poškození zařízení, nájemce uhradí škodu v plném rozsahu
o pokud dojde ke ztrátě či rozbití nádobí, nájemce uhradí škodu dle platného
ceníku
o za nedodržení smluvních podmínek propadá vratná kauce

