SMLOUVA O NÁJMU
|Vlěsto Dobřichovice Vitova

61 252 29 Dobřichovice zastoupe.é starostoU lng, Peťem Harnplem,

dalšjm označenýnr iako plonajimatel,
a
nezisková organizace JEKA V,z,W,. se sidlem V Be]gji, To0o Brusel, Ambiorixsquare 32, bus 28 dále
o?,ácerá _dho nájemce cebo JEKA
zastoupená koordinačnímreditelem organizace panem Drd er Droyers,
V

Llzavírajítuto smlouvu:

1

'1.1 Proaajimatel pronajímá touto smouvou nájemc budovu Zákadníunrělecké ško|y (ZUŠ)
V Dobřlchovicich, ul Loňená 159 PsČ 252 29 za úče]emubyiováni skupin z ruzných zemí

převážně mládeže, Pronájem se týká ce]é budovy se zahladou s Výjrmkou jedné kanceláře V
patře třídy U jídelny a místností V suterénL].

1,2, Doba ná]mu: od

01 .

1,

a7 2a17 da 28 0B.2a11

13,Nájernnéje60.000-Kčabudezaplacenopíonajimateido01,072017NájemcetakéZapiati
prona]ímateli Všechny nákady, které spotřebuje po dobu pronájmu V souvislostis pouŽíVánim
objektu Jmenovitě se jedná o nák ady za plyn elektr ckou enelgi Vodu a stočné

2

Pronaiimate

2.1

Pojistí budovu a svúj nventář po dobu nájmu proti požálu povodnj apod, a v připadě škody
zpísobené požárem nebo V připadě jiné škody, nevznese prona]ímatel na JĚKU žádnénároky
na úhradu případného rozdí]u mez Výšíškodya krytim po]|štoVnou

2,2 souhlasís tím že s

nájemce po dobu nájmu Vybavi objekt nábytkenr a kuchyňským zaříZením

bude použíVat Velkokapacitní dřez a sporák a vybaví kuchyni a jídelnu pro celkovou kapacitu 26
míst, Pío jíde nu poL]ž]je stoly a židle ško]y,
nstalace a ostatní zařízeni odpovidá p atnýrn předpisům a norrnám
zaýazuje se, že oznaěi nebezpečná místa a Zařizeni, kteTá se nesmí použíVal z dUVodu
nebezpéčiúrazue proudem. požár! nebojiného nebezpečí,uzavřeje a vybavidobře
ViditelnýrniZnačkarni o zákazu použiVánía Vstupu nebo o zpilsobu použiií.V případě delší
poruchi techn ckého zařízení, které způsobi nutnost změny p|ánovaného progÉm! Ubytovaných
kl]entů Jeky byla dohodnuia smluvni pokuta Ve Výš odpovidaiící část ceny za pronájenr po dobu
poruchy plus náklady VyVo ané poTuchoU

2,3 Prohlašuje že e ektro

2.4

Před začátkem sezóny, nejpozději do 25. 06 Zkontroluje a připadně opravívšechny nstalace a
zařizení a bude ]e udžovat plně íunkčni

2,5, Zabezpeči svůj jnventář tak. aby nernoh o dojít ke škodám,

2.6 soLrhlasís tím, že sLJEKA umístína

dúm V]ivěsníšlit a Vlajku
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2.7 opatří všechna okna
3,

konzo]ami na záVěsy V místnosiech, která budou s oužit pro !bytováni,

JEKA ručízapřipadně

Vznikié škody, způsobené s\^i,mj hosv a spolupracovníky, Pronajimatel však
musí na konci každého turnusu dům navštivit a škody způsobené odjíždě]ícískup nou před ožit
Vedoucírnu skup ny k náhradě, PR nejagnostech stanoven í od pověd nostl skupiny bude přizván
kva if kovaný odhadce
Klient] nájemce si budou připravovat jid]o v kuchyni a stravovat se
palře Polraviny bude dodáVat do domu JEKA,

V

jídelnéVytvořené z učebny V

1,

5.

V případě nedodženízávazkú z této srn|ouvy kterouko iV ze smluvních stran má poškozená stíana
plávo domáhat se náhrady takto přípádně Vynaložených nákladú a Vráceni Záloh, připadně náhradu
jiné škody Vzniklé V přímé souvislosti s nedodženim sm]uvních záVazků Včetně práVa na zrušeni
sm cuvy

6,

Změny a dop]ňky této smlouvy musi být odsouh]aseny oběma smluvnírni stlanafi]i písernnou formou

7.

Tato smiouva bya vytištěna Ve třech kopiích, dVě pro pronajimatele a jedna pro nájerílce,
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Za prona]ímatele: lng, Petr Hampl
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Za nájemce: Mr, Didier Droyers

datum:
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