Směrnice č. 24
Organizační dokument
Pronájmy nebytových
prostor, movitého majetku
ve vlastnictví
NA CESTĚ, z. s.
a úhrady poskytnutých
služeb

Ceník nájemného a spotřeby energie
Tento ceník je určen k propočtu úhrady za krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově
na Palackého ulici 138 a krátkodobý pronájem movitého majetku ve vlastnictví spolku NA
CESTĚ, úhrady spotřeby energie, úklid a poskytnuté služby na akce uzavřených společností.
Vyúčtování úhrady za pronájem a služby se skládá ze čtyř části:
1. Úhrada za pronájem místností a jejich vybavení i zařízení
2. Úhrada za spotřebovanou elektrickou energii, plyn, vodu
3. Vyúčtování úhrady za ostatní služby a úklid
4. Odečet slev a zálohy.
1. Ceník úhrad za pronájem:
1.1 Objektu bez kuchyně a zahrady včetně vybavení za každý započatý den při přípravě
a průběhu akce
1000 Kč
1.2 Objektu s kuchyní a zahradou včetně vybavení za každý započatý den při přípravě
a průběhu akce
1700 Kč
1.3 Objektu v den před zahájením akce po 20,00 hodině, v pátek po 16 hodině k přípravě akce
(max. 4 hodiny)
400 Kč
1.4 Objektu v den po ukončení akce za předpokladu vlastního úklidu po akci
a ukončení pronájmu do 10,00hod následujícího dne
(max 4 hodiny)
400 Kč
1.5 Za zapůjčení a praní ubrusů
30 Kč/ks

2. Ceník úhrad za spotřebovanou elektr. energií, plyn a vodu:
2.1 Elektrická energie
25 Kč/1 kWh
2.2 Zemní plyn
25 Kč/1 m3
2.3 Voda
85 Kč/1 m3
V ceně za měrnou jednotku spotřeby je zahrnut náklad na pořízení a podíl amortizace i oprav
spotřebičů. Celková úhrada se propočte z výše uvedených sazeb a odečtu spotřebovaných
jednotek s přesností na jedno desetinné místo. Dílčí výpočty se zaokrouhlují na celé Kč podle
obecných početních pravidel.
3. Ceník ostatních úhrad a služeb:
3.1 Poplatek za zapůjčení dalšího vybavení
(společenské hry, prodlužovací šňůry apod.)
100 Kč
3.2 Poplatek za neprovedený úklid
1.500 Kč
3.3 Poplatek za neumyté nádobí nebo nečistotu podlahy sálu kavárny Archa
500 Kč
3.4 Poplatek za odvoz odpadů
500 Kč
3.5 Poplatek za rozbití jednotlivých kusů vybavení jídelních souprav
50 Kč
3.6 Úhrada škody
dle faktury za provedení služeb
3.7 Úhrada úklidu firmou
dle faktury za provedení služeb
3.8 Úhrada za likvidaci odpadů
dle faktury za provedení služeb

4. Slevy
Na členy a zaměstnance spolku NA CESTĚ, z.s. se vztahují tyto slevy:
a) členové, kteří mají uhrazeny příspěvky za kalendářní rok, sleva 50% z konečné
ceny
5. Záloha
Při podpisu smlouvy uhrazuje nájemce zálohu za rezervaci termínu ve výši
1000Kč.
Záloha bude při vyúčtování úhrady za pronájem odečtena. V případě STORNA
pronájmu méně než 48 hodin před zahájením pronájmu nebo neuvedení do
původního stavu po skončení nájmu, nebo nedostatečně provedeném úklidu se
záloha nevrací.
Tento ceník je platný od 1. 11. 2017.

