
Smlouva o poskytnutí prostor obecního sálu ve Vacově  
 

číslo ………………… 
 

Mezi vlastníkem zařízení: 

Obcí Vacov 

Vacov 35 

IČO 00250783 

Zastoupenou starostou Františkem Čtvrtníkem, Dis. 

 

A pořadatelem akce: 

Jméno a příjmení …………………………………..   Organizace /složka/: 

Bydliště   …………………………………… 

Kontakt   …………………………………..   Zastoupená odpovědnou osobou: 

        …………………………………………………. 

Čl. I. Údaje o akci 

1. Druh konané akce: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Datum a předpokládaná doba konání: …………………………………………………………………………………….. 

 

3. Akce:  pohostinskými službami  bez pohostinských služeb 
 

4. Předpokládaný počet účastníků (přibližně): …………………………………………………………………………….. 
Pozn.: kapacita dle projektové dokumentace je 144 osob. 

 

Čl. II. Povinnosti vlastníka zařízení 
1. Vytvořit optimální podmínky pro konání požadované akce (týká se zejména vytápění, 

klimatizace, osvětlení, sociálního zázemí atd.). 
2. Předání klíčů od objektu poslední pracovní den před konáním akce v úředních hodinách OÚ. 

 
Čl. III. Povinnosti pořadatele akce 

1. Zajistit průběh povolené akce tak, aby nedocházelo k fyzickému poškozování poskytnutých 
prostor (objektu) interiéru či vlastního vybavení. 

2. V případě vzniku škody na předmětném zařízení (majetku obce Vacov) toto v plné výši uhradit 
(eventuálně zajistit neprodleně odstranění zjištěných závad na vlastní náklady). 

3. Při konání soukromých komerčních akci (taneční zábavy, diskotéky) je nutná přítomnost 
bezpečnostní agentury. 

4. Po akci bude proveden hrubý úklid. 
5. Převzetí objektu zpět a vrácení zapůjčených klíčů od objektu proběhne nejpozději druhý 

pracovní den po dni konání akce. 
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ČL. IV. Finanční plnění 

1. Finanční úhrada za poskytnutí prostor víceúčelového zařízení na požadovanou akci ve výši  
 

……………………………………Kč 
 

bude poukázána před konáním akce: 
 
a) na účet obce na základě vystavené faktury č. …………………………………… 

 
b) nebo v hotovosti do pokladny OÚ, číslo příjmového dokladu ……………………………………………. 

 
 

Čl. V.  Zvláštní ustanovení 
1. Vlastník víceúčelového zařízení si vyhrazuje kdykoli možnost kontroly hospodárnosti provozu 

a využití majetku obce při dané akci. V případě zjištění závažných porušení (dle čl. III bod 1.) 

má právo okamžitě tuto akci předčasně ukončit. 

 

Čl. VI. Požární a bezpečnostní pokyny 

Požární zabezpečení: -    hydrant nástěnný (vpravo od hlavního vstupu v sálovém prostoru. 

- ruční hasící přístroje (před toaletami, podium-šatna účinkujících, místnost 

osvětlovače, místnost kotelny) 

Hlavní vypínač elektrického proudu:  – rozvaděč v prostoru veřejné šatny (v případě výpadku el. Energie               

zapíná náhradní zdroj – svítí orientační světla a označení směru únikových cest). 

Hlavní uzávěr vody: - prostor kotelny – dveře vně budovy vedle hlavního vchodu. 

 

Čl. VII. Závěrečná ustanovení 

 

Požadovaná akce povolena dne     …………………………………………………………………….. 

 

Za vlastníka zařízení František Čtvrtník, Dis., starosta  ……………………………………………………………………… 

 

Za pořadatele akce odpovědná osoba:   …………………………………………………………………….. 

 

Podpis:       ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 


