Pravidla pro pronájem prostor
Kulturního domu v Nové Roli
Sídlo: Kulturní dům Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Pronajímatel: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819

I. Prostory kulturního domu
•

Pronájem prostor kulturního domu je možné za účelem:

a) předváděcí a prezentační akce
b) kulturní a společenské akce
c) školící a vzdělávací akce
d) soukromé akce - rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)
•

Pronájem prostor kulturního domu zahrnuje: velký sál, přísálí, bar (pouze při pořádání kulturní a společenské
akce), jeviště, vestibul, šatny, WC, velká místnost před vstupem do hlavního sálu (pouze při pořádání kulturní a
společenské akce - šatna)

II. Cena a její úhrada, kauce
•

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu uvedeném v čl. I. je Kč= 12 500,- paušálně včetně DPH za akci.

•

Cena zahrnuje:
• zpřístupnění objektu před zahájením akce (dle domluvy s odpovědnou osobou)
• předání sálu – stoly, židle
• úklid prostor
• energie

•

Cena za pronájem bude uhrazena na základě vystavené faktury převodem na účet města splatné nejpozději
jeden den před akcí.

•

Kauci ve výši Kč= 10 000,- zaplatí nájemce před předáním prostor k pronájmu, a to i v tom případě, kdy je
osvobozen od úhrady ceny za pronájem kulturního domu. Tato kauce slouží jako jistina na případné poškození
vybavení a zařízení kulturního domu a bude vrácena, případně vypořádána při vrácení prostor zpět. Kauce
bude uhrazena hotově v pokladně městského úřadu, případně bezhotovostním převodem na účet jistot na
základě domluvy s odpovědnou osobou. Č. účtu jistot: 281701275/0300.

III. Osvobození od úhrady ceny za pronájem
•

Osvobození od úhrady ceny za pronájem kulturního domu:
• příspěvkovým organizacím města Nová Role
• pořadatelům akcí v rozsahu max 4 hod. na přípravu a ukončení akce (hudební tělesa)
• pořadatelům akcí s charitativním účelem

IV. Objednávky a rezervace prostor
Prostory kulturního domu si lze pronajmout pouze na základě objednávky doručené na Městský úřad v Nové Roli:
•
•
•

poštovní službou,
osobně na podatelnu MěÚ Nová Role,
e-mailem.

Adresy pro doručení:
Městský úřad Nová Role
Ekonomický odbor
Chodovská 236
362 25 Nová Role
E-mail: epodatelna@novarole.cz nebo mariengoova@novarole.cz
Pro urychlení komunikace doporučujeme objednávku v „předmětu“ označit textem „Objednávka prostor KD“.
Odpovědná osoba pověřená pronajímatelem zařízení a prováděním pronájmů je zaměstnankyně ekonomického
odboru MěÚ Nová Role paní Marie Ngoová, tel.: +420 604 785 883, případně správce kulturního domu pan Václav
Feník, tel.: +420 735 170 417.

V. Ostatní podmínky
1) Mimo rodinné oslavy nebudou prostory kulturního domu pronajímány soukromým osobám.
2) O pronájmu prostor rozhodují pracovníci oprávněni k uzavírání a podepisování smluv, tj. ekonomického
odboru.
3) Prostory budou pronajaty jen na základě řádné platby nájemného, kauce a podepsané smlouvy.
4) Akce budou pořádané ve dnech neděle – čtvrtek a budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod. a pátek –
sobota nejpozději v 03.00 hod.
5) Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené).
6) V celém objektu kulturního domu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání zábavné
pyrotechniky.
7) Tato pravidla ruší Pravidla pro pronájem kulturního domu v Nové Roli schválená radou města usn. 25/04-8)
z 9. 9. 2015, usn. 52/04-5) z 19. 10. 2016, usn. 27/04-6) z 7. 10. 2015, usn. 43/04-6) z 25. 5. 2016, usn.
58/03-2) z 25. 1. 2017, usn. 57/05-1) z 18. 1. 2017, usn. 75/04-3 z 23. 8 2017.

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Nová Role číslo 31/08-1) dne 24. února 2020 a nabývají
účinnosti dnem 1. března 2020.

V Nové Roli dne 25. února 2020

Jitka Pokorná
starostka města

Jiří Sýkora
místostarosta města

