O b e c

P í š ť

Opavská 58/2
747 18 Píšť

Cenový výměr Obce Píšť číslo: 01/2019,
kterým se stanoví cena za pronájem objektu: Kulturní centrum obce Píšť
Rada obce Píšť na svém 5. zasedání konaném dne 07.01.2019
svým Usnesením č. 5/II.3/2019 z. d. 07.01.2019
schvaluje
s platností od 08.01.2019 cenový výměr č. 01/2019,
kterým se stanoví cena za pronájem objektu: Kulturní centrum obce Píšť

Cena za pronájem celého Kulturního centra (velký sál a přísálí) vč. pronájmu nádobí:

4 000,-- Kč včetně DPH
(ples, svatba, oslava, večírek, diskotéka a jiné akce obdobného charakteru)
Cena za pronájem přísálí Kulturního centra vč. pronájmu nádobí:

2 000,-- Kč včetně DPH
(oslava, večírek, pohřební hostina a jiné akce obdobného charakteru)
Cena za krátkodobý pronájem přísálí do 4 hod. bez pronájmu nádobí:

500,-- Kč včetně DPH
(schůze, předváděcí akce a jiné akce obdobného charakteru)
Zapůjčení ubrusu 30,-- Kč/ks včetně DPH

U rezervace termínu je budoucí nájemce povinen složit na pokladně Obecního úřadu Píšť
vratnou kauci ve výši 1.000,-- Kč, která se navrací až při zpětném převzetí objektu
bez vzniklých škod. V opačném případě je kauce použita k úhradě vzniklých škod a dále
slouží i jako storno poplatek. V případě zrušení akce 3 měsíce před termínem konání se kauce
vrací celá bez storno poplatku. Zrušení akce v době kratší 3 měsíců a nejpozději 1 měsíc před
termínem konání se vrací 50% kauce a 50% z její výše je použito jako storno poplatek.
V případě zrušení akce v době kratší než 1 měsíc se kauce nevrací a 100% z její výše
je použito jako storno poplatek.

Všechny akce pořádané příspěvkovou organizací obce – ZŠ a MŠ Píšť jsou osvobozeny
od pronájmu. Místní spolky a neziskové organizace mají nárok na pořádání jedné akce ročně
bezplatně.
Povolit výjimku z tohoto cenového výměru přísluší Radě obce Píšť.

Bc. Daniel Fichna
starosta obce

