
 

Dohoda o pronájmu kulturního domu 
 

uzavřená mezi 

pronajímatel: Obec Heřmanov, Heřmanov 35, 594 58 
 
a 
nájemce: ………………………………………………………………………….. 
tel:…………………………. 
 
Den pronájmu (pořádání akce): …………………………………………………… 

 
1. Nájemce se zavazuje uhradit cenu za pronájem kulturního domu ve výši ………..          

před uskutečněním akce. Tato částka bude navýšena za případné škody na majetku, 
které budou zjištěny při vrácení KD. Cena pronájmu je stanovena dle sazebníku 
schváleného Zastupitelstvem obce Heřmanov. 

 
2. Nájemce po akci provede řádný úklid všech pronajatých prostor a prostor, které byli 

při akci používány, včetně bezprostředního okolí KD. V případě špatně provedeného 
úklidu se účtuje příplatek 1.000, - Kč v  případě, že nebudou odstraněny nedostatky.  

 
3. Seznámení s topením v zimním období provede správce KD. Nájemce se zavazuje 

dodržet bezpečnostní a protipožární pravidla.  Pořadatel si na svoje náklady zajistí 
požární hlídku, která bude řádně seznámena a proškolena s požárním řádem. Hasicí 
přístroje jsou umístěny v kulturním domě.   

 
4. Uvedené prostory KD jsou předány ve stavu, který odpovídá běžnému provozu. 

Předávaný inventář si nájemce zkontroluje společně s pronajímatelem.  
 

5. Zvláštní ujednání:  nájemce se zavazuje technicky zabezpečit konání celé akce a je 
plně zodpovědný za případné škody na majetku a dodržení všech pravidel. V celém 
kulturním domě platí zákaz kouření. Kuřákům je vyhrazena vstupní chodba. 
Nájemce se zavazuje zajistit obsluhu ve výčepu osobami staršími 18 let. Platí zákaz 
podávání alkoholu mladistvým. Nájemce umožní jakoukoliv kontrolu 
pronajímatele v průběhu akce. 

 
V Heřmanově dne: ……………………. 
 
Pronajímatel: .............…………………. Nájemce: .....................…………  
 
 



 

Vyúčtování dohody o pronájmu KD dne:    

Za inventář a rozbitá vybavení (ad.1. Dohody o pronájmu KD) 
 

  
Vydáno   Vráceno   Rozdíl      Kč 
    ks       ks 

Sál:      Stoly žluté                     _______                 _______ _______ ________ 
               Stoly hnědé                   _______                _______ _______ ________                            
    Židle dřevěné                 _______  _______ _______ ________ 

   Židle polstrované           _______  _______ _______ ________ 
               Lavice                   _______  _______ _______ ________ 
 
Sklenice:  0,5 l:                             ______  _______ _______ ________ 

0,3 l:                              ______  _______ _______ ________                                                                     
                 0,2 l:                              ______  _______ _______ ________ 
                 0,1 l:                              ______  _______ _______ ________ 

 
Popelníky:                                     _______  _______ _______ ________              
Šálky:           _______  _______ _______ ________ 
Talíře  mělké:                                _______  _______ _______ ________ 
Talíře  hluboké:                             _______  _______ _______ ________ 
Příbory:             _______  _______ _______ ________ 
Ubrusy:            _______  _______ _______ ________ 
Zrcadla:                                      _______  _______ _______ ________ 
 
Vybavení výčepu                           _______  _______ _______ ________ 
(nábytek, 2 dřezové baterie, odsávač par, průtokový ohřívač, pokladna) 

 
Vybavení WC:                                _______  _______ _______ ________ 
(2 umyvadla, 4 WC mísa, 3 pisoár, 2 elektrický ohřívač, zrcadlo …) 
 
Úhrada nákladů za rozbitý inventář celkem :             .............................................. 
Za špatně provedený úklid :                                       .............................................. 
Úhrada nákladů za pronájem uvedených prostor:      .............................................. 
Celkem k úhradě :                                                    .............................................. 
 
V Heřmanově dne:  
Pronajímatel : .......................................                  Nájemce: .............................................. 

 
 



Název místa pořádání akce:    kulturní dům Heřmanov 
 
Pořadatel akce: 
 
 
 
 
Jméno a adresa odpovědných osob (starších 18 let):  
 
…………………………………… bytem  ……………………… tel: ……………… 
…………………………………… bytem  ……………………… tel: ……………… 
…………………………………… bytem  ……………………… tel: ……………… 
 
 
 
Den pořádání akce: 
 
Hodina  od – do: 
 
Druh hudební produkce: 
 
 
 
Požární hlídka ve složení 1+1, která je řádně proškolena od osoby k tomu pověřené 

 
1) Jméno a příjmení:                                                        podpis:……………….. 
 
2) Jméno a příjmení:                                                        podpis: ………………. 

 
 
 
Den a hodina převzetí KD:      podpis ………………. 

 
Den a hodina předání KD:      podpis ………………. 
 
 
 
 
 
 


