
Smlouva o pronájmu tělocvičny č. _________ 
 

Školní rok _______________ 

                                       
Pronajímatel: 
Základní škola Příbram – Březové Hory 

Prokopská 337, 
26101 Příbram VI 

IČO 47067641 
zastoupená: Mgr. Josefem Strejcem   
(tel. 318 623 817, mobil 777 198 380) 

/dále jen pronajímatel/ 
 

Nájemce: 
Firma /jméno a příjmení u fyzické osoby/________________________________ 
 

Sídlo firmy /adresa fyzické osoby/________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Telefonní kontakt: _______________________________________________________ 

IČO firmy / RČ nebo OP u fyzické osoby/__________________________________ 
/dále jen nájemce/ 

 
čl. I. 

Předmět a účel nájmu 

1/ Nájemce je na základě této smlouvy oprávněn užívat prostory sportovní 
haly ZŠ Březové Hory a zázemí (šatny, sprchy, WC/ 
2/ Ve vymezených hodinách bude nájemce využívat - velkou halu 

- malou tělocvičnu          
pro 

(účel)______________________________________________________________________ 
                                        

čl. II. 

Stanovení výše pronájmu 
1/ Výše pronájmu je stanovena touto dohodou a činí za 1 cvičební hodinu 

a) pro velkou halu  _________Kč 600,--_________ 
b) pro malou tělocvičnu ____ Kč 250,--_________ 

2/ Částka za pronájem bude vždy fakturována za období od 1.9.do 31.12., 

od 1.1. do 31.3. a od 1.4. do 30.6.,popř. okamžitě po ukončení 
jednorázových akcí. Faktura za pronájem bude zaslána na adresu:  
 

__________________________________________________________________________, 
 

 popř. e-mailem na adresu: _______________________________________________. 
 
3/ Platby v hotovosti nebudou přijímány. 

Při neuhrazení faktury ve stanoveném termínu splatnosti bude pronájem 
tělocvičny s okamžitou platností ukončen. 

             
 



čl. III. 
Vedení cvičebních jednotek 

Za průběh cvičení, dodržování pořádku, bezpečnost cvičících a podmínek 
smlouvy odpovídá za  
     nájemce  

___________________________________________________________________________ 
/jméno, příjmení, adresa,telefon/ 

                                       
čl. IV. 

Určení doby pro cvičení 
Pondělí  __________________ 
Úterý  ____________________ 

Středa   ___________________ 
Čtvrtek  ___________________ 

Pátek  _____________________ 
Sobota  ____________________ 
Neděle  ____________________ 

 
čl. V. 

Práva a povinnosti nájemce 
1/ Nájemce bude dodržovat pořádek v prostorách tělocvičny.        

Platí zde přísný zákaz kouření dle zákona 379/2005 Sb., dále platí               

zákaz konzumace jídel včetně žvýkaček,  vstup na plochy tělocvičen pouze ve 
vhodné obuvi (např. nelze používat obuv s podrážkou zanechávající šmouhy). 

2/ Nájemce odpovídá za škody vzniklé v průběhu cvičení s výjimkou 

škod způsobených náhodně a vyplývajících z herní činnosti. Případné škody 
po domluvě s vedením školy nájemce uhradí nebo zajistí jejich opravu. 

3/ Pronajímatel neodpovídá za škody ve věcech přinesených cvičenci 
nájemce nebo jejich hosty, ani za případné odcizení těchto věcí. 

4/ Nájemce uhrazuje náklady za používání školní tělocvičny na 

základě vystavené faktury bezodkladně. 
 V případě opakovaného nebo hrubého porušení smlouvy si pronajímatel 

vyhrazuje právo jejího okamžitého vypovězení, bez dalšího upozornění! 
  
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Obě smluvní strany obdrží jeden 

výtisk. Uzavírá se vždy na průběh 1 školního roku. 
 
V Příbrami dne ________________________ 

   
Pronajímatel:                                                              Nájemce: 

 
 
_______________________________                           ___________________________ 

     Mgr. J. Strejc, ředitel školy 
 
Za odemykání a uzavírání pronajatých prostor , kontrolu dodržování 

pořádku a evidenci cvičebních hodin je vedením ZŠ BH pověřena paní 
Marie Havlíková, Husova 52, Příbram VI, tel. 311 262 037. 


