Obecní úřad Závišice
Závišice 115
PSČ 742 21 Kopřivnice

Pravidla pronájmu –
Kulturní dům Závišice
Sál: 3000 Kč / den, nebo 500 Kč / 3 hodiny
(doba 3 hodiny je např. na pořádání rodinného obědu, smuteční hostiny atd.)
Přísálí: 1500 Kč / den, nebo 300 Kč / 3 hodiny
(doba 3 hodiny je např. na pořádání rodinného obědu, smuteční hostiny atd.)
Salónek: 1000 Kč / den
(včetně šatny, kuchyňky s nádobím)
Obec, jakožto majitel a správce těchto nebytových prostor a movitého majetku, nabízí ke krátkodobému pronájmu níže uvedené prostory a věci na pořádání kulturních a společenských akcí. Pravidla nájmu byly schváleny na zasedání zastupitelstva konaného dne 15. února 2021, usnesením
č. 297/2021. Všechny pronajímané prostory a movité věci, mohou být pronajaty pouze osobě starší
18 let, která zároveň zodpovídá za pronájem.
Pronajímané prostory se nachází na adrese: Závišice 201, 742 21 Kopřivnice.
1. V těchto pronajatých prostorech je zakázáno provozovat noční klub, hernu, hazardní hry, erotické služby a další činnosti odporující dobrým mravům.
2. V ceně pronájmu nejsou zahrnuty položky jako úklid a energie, které navíc k nájmu bude řešeno s provozovatelem Pohostinství U Kremlů.
3. Obsazenost možno zjistit na webových stránkách obce v rezervačním systému a rezervace
termínu je nutná předem na OÚ Závišice osobně či telefonicky po předchozí domluvě s provozovatelem Pohostinství U Kremlů.
4. Platba nájmu se hradí předem na pokladně OÚ Závišice.
5. V případě pořádání akce v sále se účtuje pouze cena pronájmu sálu, tato cena je včetně přísálí
a salónku.
6. Při akcích pořádaných Obci Závišice se nájem neplatí.
7. Při akcích pořádaných ZŠ a MŠ Závišice se nájem neplatí. Úklid a energie se řeší
s provozovatelem.
8. Při pořádáni akcí spolky ze Závišic je snížené nájemné takto:
-1000 Kč / den (plesy, zábavy atd.) včetně přísálí a salónku
- zdarma (schůze do 3 hodin, valné hromady atd.)
Přísálí: - zdarma (schůze do 3 hodin, valné hromady atd.)
Sál:

V případě schůze delší jak 3 hodiny je účtována plná sazba.
Úklid a energie se řeší s provozovatelem.

Telefon:
ústředna:

556 856 000

Fax:
Internet:
Email:

556 856 000
http://www.zavisice.cz

Bankovní spojení:
ČS, a.s. Kopřivnice
č. ú.: 1767239329/0800

IČO:
00600709

Obecní úřad Závišice
9. Provozovatel Pohostinství U Kremlů, v případě konání akce pro veřejnost ve vnitřních prostorech, které nejsou součástí jeho nájmu, platí plnou sazbu dle ceníku.
Provozovateli Pohostinství U Kremlů, v případě konání akce pro veřejnost na venkovním výletišti, bude tento prostor včetně kiosku a laviček poskytnut bezplatně.

Venkovní kiosek: 1000 Kč / den + kauce 500 Kč
1. Kiosek se pronajímá včetně přístřešku s udírnou, grilem a třemi sadami laviček se stoly.
2. V těchto pronajatých prostorech je zakázáno provozovat hazardní hry, erotické služby a další
činnosti odporující dobrým mravům. Dále je nutné se řídit nočním klidem a provozním řádem
jak kiosku, tak celého výletiště.
3. Obsazenost možno zjistit na webových stránkách obce v rezervačním systému a rezervace
termínu je nutná předem na OÚ Závišice osobně či telefonicky.
4. Platba za zapůjčení kiosku + kauce se hradí na pokladně OÚ Závišice.
Vydání klíčů od venkovního kiosku je zajištěno na místě pronajatých prostor po domluvě. Vrácení klíčů proběhne taktéž na místě pronajatého prostoru za přítomností OÚ. V případě konání
akce v pátek, budou klíče vráceny na druhý den v sobotu v 10.00 hodin na místě pronájmu
v takovém stavu, jako bylo předáno a úklid zajistí na své náklady. V případě konání akce
v sobotu, budou klíče zpět vráceny v pondělí po domluvě s OÚ, opět na místě pronájmu.
5. Kauce za venkovní kiosek bude vracena na OÚ Závišice. V případě škody na pronajatém majetku, je kauce nevratná. V případě většího poškození bude škoda vymáhána soudně, nebo dle
domluvy.
6. Akce pořádané obcí, ZŠ a MŠ Závišice se nájem neplatí. Úklid zajistí na své náklady.
7. Akce pro veřejnost, pořádané spolky ze Závišic, se nájem neplatí. Úklid zajistí na své
náklady.

Pivní sada (2x lavička + 1x stůl): 50 Kč / sada / akce
Bílá sada s opěradly (2x lavička + stůl): 50 Kč / sada / akce
1. Objednání těchto sad je po osobní, nebo telefonické domluvě s OÚ v úředních hodinách.
2. Vrácení opět po domluvě s OÚ v úředních hodinách.
3. Tyto sady lze zapůjčit pouze osobě s trvalým bydlištěm v Závišicích a na akce konané na katastru obce Závišice.
4. Platba za zapůjčení těchto sad je předem na pokladně OÚ Závišice.
5. V případě poškození bude oprava vyúčtována zapůjčiteli dle skutečných nákladů na opravu.
6. Při pořádání akcí pro veřejnost spolky ze Závišic a ZŠ a MŠ Závišice se nájem nehradí.

Kontakt na OÚ Závišice: Tel.: 556 856 000
Adresa: Závišice 115, 742 21 Kopřivnice
Web: (www.zavisice.cz)
Úřední hodiny:

PO a ST – 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
jinak po telefonické domluvě
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