Příloha č.3

Předávací protokol ke smlouvě o pronájmu sálu KD Nepomuky č.:________
1. část – předání nájemci
1. Nájemce:
jméno a příjmení/firma/organizace: …………………………………………………………….
2. Termín pronájmu sálu:
Datum: …………………………….
3. Typ nájmu:

od ……… hodin

plná sazba*
bez otopu s úklidem*

do……… hodin

bez úklidu s otopem*
bez otopu a úklidu*

4. Předávané klíče: 1 ks vchod do budovy*

1 ks vchod do sálu* 1 ks kuchyně*

5. Spotřební materiál:

ne*

ano*

mycí a toaletní prostředky: jar 1 ks , toaletní papír 4 ks, mýdlo na toaletách 2 ks
pomůcky mycí a úklidové: ručníky na toaletách 2ks, utěrky 3ks, koště 1 ks, lopatka l ks,
malý smetáček 1 ks, kbelík na vodu 1 ks, mop na podlahu 1 ks

6. Vybavení sálu:
stůl 60x180cm - 9ks, stůl 80x80cm 5ks, stůl 60x200cm 1ks, židle 70ks, barový pult 1ks, kuchyňský dřez 1ks,
skříňka kuchyňská 1ks, kamna 1ks, koš odpadkový 1ks, koš na tříděný odpad 3ks, varná konvice 1ks,
spüllboy 1ks

7. Nádobí:
sklenice na kávu
půllitr 0,5 l
půllitr 0,3 l
šálek káva
podšálek

… ks
… ks
… ks
… ks
… ks

lžička kávová
lžíce pol.
vidlička příbor.
nůž příbor.
nůž ostatní

8. Stav úklidu sálu při předání nájemci:

… ks
… ks
… ks
… ks
… ks

talíř dezertní
talíř hluboký
talíř mělký
hrnec

uklizen*

… ks
… ks
… ks
… ks

neuklizen*

zjištěné závady na úklidu …………………………………………………………………
8. Závady zjištěné při předání nájemci:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Stanovení termínu převzetí sálu po ukončení akce:
Datum: …………………………….

v ……… hodin

V Nepomukách dne ………………………
…………………………..
předávající – pronajímatel

* nehodící se škrtne

…………………….
přebírající – nájemce

Předávací protokol ke smlouvě o pronájmu sálu KD Nepomuky č. ________
2. část – převzetí zpět od nájemce
1. Nájemce:
Jméno a příjmení/firma/organizace: …………………………………………………………….
2. Termín pronájmu sálu:
Datum: …………………………….
3. Typ nájmu:

od ……… hodin

plná sazba*
bez otopu s úklidem*

do……… hodin

bez úklidu s otopem*
bez otopu a úklidu*

4. Předávané klíče: 1 ks vchod do budovy*

1 ks vchod do sálu* 1 ks kuchyně*

5. Spotřební materiál:

ne*

ano*

mycí a toaletní prostředky: jar 1 ks , toaletní papír 4 ks, mýdlo na toaletách 2 ks
pomůcky mycí a úklidové: ručníky na toaletách 2ks, utěrky 3ks, koště 1 ks, lopatka l ks,
malý smetáček 1 ks, kbelík na vodu 1 ks, mop na podlahu 1 ks

6. Vybavení sálu:
stůl 60x180cm - 9ks, stůl 80x80cm 5ks, stůl 60x200cm 1ks, židle 70ks, barový pult 1ks, kuchyňský dřez 1ks,
skříňka kuchyňská 1ks, kamna 1ks, koš odpadkový 1ks, koš na tříděný odpad 3ks, varná konvice 1ks,
spüllboy 1ks

7. Nádobí:
sklenice na kávu
půllitr 0,5 l
půllitr 0,3 l
šálek káva
podšálek

… ks
… ks
… ks
… ks
… ks

lžička kávová
lžíce pol.
vidlička příbor.
nůž příbor.
nůž ostatní

… ks
… ks
… ks
… ks
… ks

talíř dezertní
talíř hluboký
talíř mělký
hrnec

… ks
… ks
… ks
… ks

8. Stav úklidu sálu při předání pronajímateli:
uklizen*
neuklizen*
zjištěné závady na úklidu …………………………………………………………………
8. Závady zjištěné při předání pronajímateli:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Termín odstranění zjištěných závad a předání sálu:
Datum: …………………………….
v ……… hodin
10. Cena pronájmu včetně příplatků (viz. ceník př.2):
a) cena nájmu
______________
b) dodatkové ceny
______________
c) spotřeba elektrické energie (kWh před:_____, po:______) ______________
d) spotřeba dřeva (metrů před:_____, po:_____)
______________
uhlí (kg před:_____, po:_____)
______________
Cena celkem:

______________ Kč

V Nepomukách dne ………………………
…………………………..
předávající – nájemce
* nehodící se škrtne

…………………….
přebírající – pronajímatel

