SMLOUVA O NAJMU
lvésto Dobřchovce, Vítova61 252 29 Dobř chovice zastoupené slarostou lng, Petrern Harnpem.
V dalším označeným ]ako pronajímatel
a

neziskováorgenžáceJEKAV,zW,sesídlernVBelgi] 1000Bruse] Arirb oíixsqlare 32 bus28
ožnačená jáko nájemce nebo JEKA,

dá]e

zasto!pené koordinačním řed]telern organ zace panem Did er Droyels,
UzaVíra]ítuto sínlo!Vu:

1.

1,1, Prona]írnaiel pronajífirá iouto smlouvoU ná]enrci budovu Základni !nrě]ecké ško]y \ZUŠ]
,]59 PsČ 252 29 za účeenr ub},tování skllp n z rÚzných zemi,
V DobĎchov]cich ul, Lornená
převážně mládeže Pronájenr se týká celé budovy se zahradou s Výjmkou jedné kanceláře v
patře, třídy u]ide]ny mistnosti V sLJterénu a dětského hřště V zahradě,

1,

1,2, Doba nájmu] od 0,], 01.2a18 da 24, a8.2a18-

1,3

2.

Nájemné ]e 60,000,, Kč a bude zap]aceno plonajímatel do 01

07 2018,

Pronájimaiel

2,1, Poiisti bUdoVLl a svůj inventář po dobu nájmu proti požáíu. povodn] apod, a V připadě škody
zpúsobené požálem nebo V připadě j né škody, nevznese píonajínrate] na JEKU žádné náloky
na úhradu případného rozdílu mežiVýši škody a krytim pojršťoVnou,
2.2, souhlasi s iím, že si nájemce po dobu nájmu Vybaví objeki nábytkem a kuchyňským zařizenínt
bUde po!živat Velkokapacitní dřez a sporák a Vybavi kuchyni a jidelnu pro celkovou kapaciiu 26
mist, Pío jídelnu použi]e sloly a žid]e školy,

2,3, Prohlašuje že elektrojnstaláce a ostatnizařízeníodpovjdá platným předpisům a normám
zaýazuje se,že aznaó nebezpečná místa a zařizení kterásenesmí použíVat z důVodu

nebezpečj úrazu e], proudem, požáru, nebo j ného nebezpeči, UžaVře je a Vybaví dobře
telnými Značkanri o zákazu použivání a VstUpU nebo o způsob! použrtíV případě delšl
poruchy techn]ckého zaříženi.které způsobínutnost změny plánovaného programu Ubytovaných
kleniŮ Jeky, byla dohodnt]ta smluvní pokuta Ve Výš] odpovidaiícíčásiceny za píonájem po
dobu poruchy plus náklady Vyvolané por!chou,

V d

2,4, Před začátkem sezóny, ne]pozděj do 25 06, zkontroluje a případně opravi Všechny instalace a
zařízení a bUde ]e Udržovát plně funkčnl,
2

5

Zabezpeói sVú] nventář tak, aby nemohlo do]ii ke škodám,

2,6, souhlasí s ijm že s JEKA umísti na dúm VýVěsní štíta
2,7, opatři Všechna okna konzolam na záVěsy

V

VlajkLJ

místnostech, která budou sloUži1 pío ubytováni.
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JEKA ruóiza případně Vzn

klé škody zpúsobené svým hosty a spolupracovníky, Pronajimátel Všák
musi na koncikaždého ilrrnusu důínnavštjvt a škody zpŮsobené odjíždějíciskupinoupředložt
vedoucímU skUpiny k náhíadě, Př neiasnoslech sianoveni odpovědnosti Skup ny bude přjzván
kvalif]koVaný odhadce,

3,

Klieniinájemce

4.

s

budoL] přLpravovat jid lo V kuchynia stravovat se Vjidelně Vytvořené z !ěebny V 1,

patře, Potraviny bude dodáVat do domu JEKA,

5

V případě nedodrženizáVazků z této smlouvy kieíoukóliV ze smluvních sllan má poškozená strana
pláVo domáhat se náhrady iakto případně Vynaložerých nákladú a Vrácení záloh. případně náhradu
]iné škody vznik|é V přínré souv slosi s nedodrženim srlr uVních záVaZkú Včetně práVa na zíUšeni
smlouvy, strány dohodLy smlLlVni sankc Ve Výšl 1.000 Kč plo každý jednotlLVý připad když by hosté
nájemce po!žili dětské hř ště V zahradě,

6,

Změny a doplňky této smloUVy nrusí být odsouhlaseny oběma smltJVními stranami písemnoU formoU.

7,

Tato smlouva byla Vytištěna Ve třech kopiich, dVě pro pronajímaiele a jedna pro nájemce.
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Za nájemce: Mr. Didier Droyers for JEKA VZw,
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