
 OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM 
CENTRUM PRO RODINU OVEČKA 

Poláčkova 2,  400 11  Ústí nad Labem   
tel: 475 212 314, ovecka@charitausti.cz 

 

Smlouva o pronájmu prostor 
 

mezi pronajímatelem: Centrum pro rodinu Ovečka, zastoupeném Ing. Janou Polákovou, vedoucí CPR, 

a objednavatelem: panem / paní .................................................................................................................,  

bytem: ........................................................................, telefon / e-mail:  ...................................................... 
 

Objednavatel si pronajímá prostory v CPR Ovečka za účelem realizace soukromé oslavy a zároveň 
souhlasí s níže uvedenými pravidly: 
 

1)  Objednavatel se zavazuje uhradit rezervační poplatek ve výši 300,- Kč při podpisu smlouvy 

nejpozději 1 týden před termínem pronájmu prostor. Poplatek se vrací pouze v případě nemoci a po 
předložení lékařského potvrzení. Při jakékoliv škodné události se záloha nevrací a to až do doby 
odstranění, či nahrazení vzniklé škody. V případě neuhrazené zálohy v daném termínu se pronájem ruší. 
 
2)    Cena za pronájem bude uhrazena po skončení akce dle skutečně pronajatých hodin prostor CPR Ovečka. 
 

CENÍK PRONÁJMU 
každá započatá hodina   300,- Kč 
rezervační poplatek*   300,- Kč 
 (*vázána na včasné opuštění prostor, úhradu drobných škod způsobených objednavatelem) 

 

3)  Objednavatel může přijít do CPR Ovečka maximálně 30 minut před samotným začátkem akce, 

30 minut přípravy je zdarma, počátek pronájmu je třeba nahlásit od doby včetně přípravy. 
 

4)    Objednavatel a účastníci jím pořádané akce jsou povinni: 

- při příchodu do CPR Ovečka se zout či přezout, vstup v obuvi na koberce a do tělocvičny je zakázán 
- konzumovat veškeré potraviny jen v prostorách tomu určených (dohlíží pracovník CPR Ovečka) 
- odvézt si svůj odpad po skončení akce (pytle na odpad poskytne pracovník CPR Ovečka) 
- po ukončení akce uvést pronajaté prostory do původního stavu, tzn. poklidit hračky, umýt 
a uklidit nádobí, otřít stoly, zamést aj. 

 

5)   Objednavatel bere na vědomí odpovědnost za škody způsobené během akce na majetku a vybavení CPR 

Ovečka. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuje tuto škodu uhradit.    
 

6)  Objednavatel akci ukončí v předem dohodnutý čas s tolerancí 15 minut na opuštění prostor CPR 

Ovečka. Při překročení 15-minutové tolerance bude objednavateli účtováno penále ve výši 100,- Kč nebo 
pronájem další započaté hodiny dle domluvy. 
  

7)   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích.  

 
            
 
......................................................                     ......................................................   
           Podpis objednavatele                          Podpis a razítko pronajímatele   
 
V Ústí nad Labem dne ………………………….. 


