
Cenové podmínky pronájmů 
 
 
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 sb. se rozhodlo vydat tyto podmínky. 
  
 
Pronájem víceúčelové zařízení (sál) pro nekomerční účely - občané ŽP      
          = zima     650,- Kč/den + DPH  

     léto     500,- Kč/den + DPH 
Nájemce provede běžný úklid.       
 
 
 
Pronájem víceúčelové zařízení (sál) pro plesy, svatby apod. - občané ŽP a místní spolky   
          = zima  1 250,- Kč/den + DPH  

     léto  1 000,- Kč/den + DPH 
Nájemce provede běžný úklid.       
  
  
     
Pronájem víceúčelové zařízení (sál) pro plesy, svatby apod. - ostatní  = zima  1 750,- Kč/den + DPH  

     léto  1 500,- Kč/den + DPH 
Nájemce provede běžný úklid.       
 
 
 
Pronájem víceúčelové zařízení (sál) pro sportovní akce – občané ŽP a místní spolky   
          = zima     625,- Kč/den + DPH  

     léto     400,- Kč/den + DPH 
Nájemce provede běžný úklid.       
 
 
       
Pronájem víceúčelové zařízení (sál) pro sportovní akce - ostatní   = zima     800,- Kč/den + DPH  

     léto     650,- Kč/den + DPH 
 
 
Pronájem zasedací místnosti v budově OU pro nekomerční zájmovou činnost   

- občané ŽP a místní spolky  zdarma/den 
Nájemce provede běžný úklid.Pronájem zasedací místnosti v budově OU je podmíněn závazkem 
nájemce o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kouření a stravování a omezení doby používání 
na 3-4 hodiny.  
Pronájem zasedací místnosti v budově OU pro nekomerční zájmovou činnost  

- ostatní  = zima     600,- Kč/den + DPH  
          léto     300,- Kč/den + DPH  

Nájemce provede běžný úklid.Pronájem zasedací místnosti v budově OU je podmíněn závazkem 
nájemce o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kouření a stravování a omezení doby používání 
na 3-4 hodiny.  
  



Pronájem „budovy u hřiště, Macourov“ pro nekomerční činnost  
- občané trvale bydlící v místní části Macourov     zdarma/den 

Tento pronájem je zdarma pro občany z místní části Macourov z důvodu, že tuto stavbu si obyvatelé 
Macourova stavěli převážně svépomocí a tedy, že si nájem již v brigádnických hodinách odpracovali. 
Co se týče topení, obec bude zajišťovat jen temperování budovy a topení na provozní teplotu si 
budou nájemci zajišťovat sami na vlastní náklady.   
 
 
Pronájem „budovy u hřiště, Macourov“ pro nekomerční činnost  

- ostatní občané ŽP a místní spolky  = zima     100,- Kč/den + DPH  
             léto     100,- Kč/den + DPH  

Nájemce provede běžný úklid a zajistí vytápění.      
 
 
Pronájem „budovy u hřiště, Macourov“ pro zábavy, svatby apod.   

- občané ŽP a místní spolky   = zima     350,- Kč/den + DPH  
             léto     300,- Kč/den + DPH  

Nájemce provede běžný úklid a zajistí vytápění.        
 
Pronájem „budovy u hřiště, Macourov“ pro zábavy, svatby apod.   

- ostatní     = zima     500,- Kč/den + DPH  
             léto     450,- Kč/den + DPH  

Provoz „Budovy u hřiště, Macourov“ bude zajišťovat Osadní výbor v Macourově, který se bude starat 
o běžnou údržbu budovy a běžný úklid a to zdarma (obec bude platit jen mat. a nutné služby, např. 
odborné práce, revize apod.). O změně podmínek pronájmu a dalších záležitostech týkajících se 
provozu bude spolurozhodovat  Osadní výbor Macourov. Bez jeho souhlasu nelze provádět jakékoliv 
změny.   
   
 
Pronájem kurtů na hřišti pro nekomerční zájmovou činnost  

- občané ŽP a  místní spolky  
     100,- Kč/den + DPH 

Nájemce provede běžný úklid.       
 

 
Pronájem kurtů na hřišti pro nekomerční zájmovou činnost  

- ostatní   150,- Kč/den + DPH  
Nájemce provede běžný úklid.       

 
   

Pronájem stanů       - místní spolky   200,- Kč + DPH 
- občané ŽP   300,- Kč + DPH  
- ostatní   600,- Kč + DPH 

Zapůjčení v pátek, vrácení v pondělí. Místní spolky mají na akce pořádané pro veřejnost pronájem 
zdarma. 
 
 
Pronájem laviček      - místní spolky   20,- Kč/ks + DPH 

- občané ŽP   20,- Kč/ks + DPH  
- ostatní   50,- Kč/ks + DPH 

Zapůjčení v pátek, vrácení v pondělí. Místní spolky mají na akce pořádané pro veřejnost pronájem 
zdarma. 



 
 
Na všechny výše uvedené pronájmy bude podána písemná žádost na OU a to i e-mailem. 
 
Starosta obce může v odůvodněných případech nájem snížit, či úplně prominout. V ostatních zde 
neuvedených případech rozhoduje o cenách nájmu starosta obce. 
 
Účinnost od 1. 1. 2017. 
 
 
V Žižkově Poli dne 19. 12. 2016. 
  


