SMLOUVA O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín,p.o.
tel.: 577 005 650
zastoupená jejím ředitelem Mgr. Alešem Kozubíkem, uzavírá smlouvu
nebytových prostor s
organizací ............................

o pronájmu

IČO ............................

zastoupenou ............................ bydliště .......................
tel. :

.......................

I.
předmětem smlouvy jsou tyto nebytové prostory :
tělocvična
V nich bude nájemcem provozována činnost :
sportovní
II.
Uvedené nebytové prostory bude nájemce užívat v období od .................
do .................
V tyto uvedené dny a hodiny

..............................

Užívání tělocvičny školy, šatny a hygienického zařízení u tělocvičny je vázáno
na tyto podmínky:
1. Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku,
nikoliv pro vystoupení nebo utkání pro veřejnost. V tělocvičně nelze hrát
kopanou fotbalovým míčem.
2. Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího
(trenéra), který je zodpovědný za dodržování pořádku a bezpečnosti. Organizace
je povinna ohlásit jména odpovědných vedoucích.
3. Vedoucí cvičební hodiny je povinen hlásit ihned každou závadu a poškození
školníkovi, v případě závažnějšího poškození řediteli školy a v co nejkratší
době zajistit uvedení do původního stavu.
4. Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školního
tělovýchovného zařízení. Ředitelství školy, školník a správce kabinetu Tv mají
právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy. Jejich pokynů musí
být uposlechnuto.
5. Při nedodržování ustanovení této smlouvy bude tato

okamžitě vypovězena.

6. Škola si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení
uvolněno pro potřebu školy. Organizaci bude změna včas oznámena.
7. Úhradu za úklid bude organizace proplácet v ceně nájmu. Na způsobu proplácení
se organizace se školou předem dohodne.
8. Nájemné zvýšeno o úhradu za otop a světlo činí .................Kč za hodinu.
Tato částka může být v souvislosti s dalšími úpravami cen po dohodě s organizací
upravena i během období, na které je tato smlouva sepsána.
9. Úhrada nájemného bude provedena na konci sjednaného pronájmu poukázáním
příslušné částky na účet školy .
10.Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvního dne následujícího
měsíce po doručení výpovědi.
11. Dále bylo sjednáno : Do tělocvičny je přísně zakázáno vstupovat v obuvi
s tmavou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi !!!
12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu obdrží nájemce.
V Újezdě dne ................
.................
pronajimatel

.................
nájemce

