Sokolovna ve Spálově
Vlastník objektu – Městys Spálov
Kontaktní údaje: Městys Spálov, Spálov 62, 742 37 Spálov
Tel: 556 729 717, 556 715 163, 702 120 206, 702 122 556
Email: obec@spalov.cz
www.spalov.cz
Správce objektu:
Paní Petra Levová, Spálov 121, tel. 702 120 209
- zajišťuje evidenci akcí (přijímá objednávky pronájmu)
- zajišťuje předání a převzetí objektu
- zajišťuje údržbu a úklid objektu
- zodpovídá za vnitřní inventář a vybavení
Před konáním akce je nutno uzavřít smlouvu o pronájmu sokolovny.
Nabídka vnitřních prostor k pronájmu
Přízemí:
- v přízemí se nachází kuchyňka, sklady, sociální zařízení, bar, kotelna
Vybavení kuchyňky: el. sporák, plynový sporák, kuchyňský kout, dřez, lednice,
nádobí, varná konvice
Vybavení baru: lednice, varná deska, varná konvice, dřez, nabídka skla
v různých variantách (0.1 dcl, 0,2 dcl, 0,3 dcl, 0,5 dcl, kávové soupravy)
I.NP:
- hlavní vstup, bezbariérový přístup pro imobilní
- vstupní foyer, šatna, sociální zařízení - také pro imobilní uživatele
- velký víceúčelový sál (kapacita 200 osob)
- jeviště, šatna pro účinkující se sociálním zázemím, zákulisí
Prostory vhodné pro pořádání větších kulturních a společenských akcí,
divadelních představení.
- salónek (kapacita 60 osob)
Prostor vhodný pro menší společenské, kulturní a soukromé akce, možnost
pořádání vzdělávacích akcí, salónek je vybaven zařízením pro videoprojekci,
možnost využití venkovní terasy.
II.NP:
- společenská místnost
- dvě klubovny
- sociální zařízení, včetně sprch
Prostory vhodné pro spolkovou činnost, schůzky občanských spolků a
sdružení.

Varianty pronájmu:
CENÍK PRONÁJMU A PROVOZU SOKOLOVNY od 01.01.2020
NÁJEM
HLAVNÍ SÁL

ÚKLID

OTOP

TOPIČ

KR. NÁJEM

KR. OTOP

1 700,00

1 110,00

550,00

270,00 100,00Kč/hod

100,- + 40,-Kč/hod

SALONEK

500,00

335,00

170,00

80,00

50,00Kč/hod

100,- +15,-Kč/hod

BAR

300,00

220,00

110,00

70,00

50,00Kč/hod

100,- +10,-Kč/hod

KUCHYŇKA

500,00

335,00

170,00

80,00

50,00Kč/hod

100,- +10,-Kč/hod

3 000,00

2 000,00

1 000,00

500,00

Krátkodobý pronájem a krátkodobé topení je stanoveno pro užívání prostor
v maximální délce 6 hodin.
Prostory lze pronajmout jednotlivě dle uvedených variant či různě kombinovat
dle potřeb uživatelů.
Po každé akci uživatel uhradí spotřebu vody a el. energie, fakturace bude
provedena dle aktuálních sazebníků jednotlivých dodavatelů.
Pořadatel přebírá zodpovědnost za zařízení, vnitřní vybavení sokolovny a
budovu samotnou. Vybavení kuchyně, baru - sklo, nádobí, varné konvice,
ubrusy je možno zapůjčit u správce objektu, druh, počet zapůjčeného
vybavení bude uveden v příloze smlouvy, při poškození, zničení, ztrátě je
pořadatel povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši do jednoho týdne od
předání v kanceláři účetní městyse Spálov. Pořadatel ručí za všechny škody,
k nimž došlo během jeho užívání, s výjimkou nahodilých škod, které nevznikly
jeho vinou ani vinou jiné osoby. Pořadatel je povinen škodu nahlásit co
nejdříve, nejpozději však při předání užívaných prostor a zařízení zpět
pronajímateli. Dále je povinen škody uhradit v plné výši nebo opravit do
původního stavu. Věcné škody je povinen odčinit nebo navrátit věc do
původního stavu dříve, než započne věc užívat další pořadatel. Nenahlásí-li
pořadatel škodu sám, bude mu zaúčtována zpětně, nejpozději do jednoho
týdne od předání pronajímateli.

