
 

SMLOUVA O PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY/TŘÍDY 

 
                             
1. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové- Malšova Lhota, Lhotecká 39,  

            500 09 Hradec Králové                

            IČO 708 86 105 

            zastoupená Mgr. Ivou Trojnovou, ředitelkou školy 

           Č. účtu:  78-7549370297/0100 

        

            a 

 

2. Název organizace – jednotlivce 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

adresa: …………………………………………………………………………………………… 

 

číslo telefonu: ……………………………………………………………………………………. 

 

IČO: ……………………………………………………………………………………………… 

 

E- mail : 

 

 

 

uzavírají smlouvu o využívání tělocvičny/třídy 

 

Pro:                        dospělé           mládež               smíšené 
    300 Kč/hod       150 Kč/hod           200 Kč/hod 

                                                        

              

 

 

     

                                                                  
Byl/a  jsem seznámen/a  se stavem  prostor a v tomto stavu je přebírám a budu je využívat za účelem:                                                   

 

 

Jména zástupců : _______________________________________________________ 

 

                               
 

 

                                                                            

 

 



                                                                      II. 

 

 

 

Tato smlouva se uzavírá na  školní rok  2022 - 2023 

  

Termín  pronájmu :              od                     do                                                                

 
                         Tj. celkem dní _______________celkem hodin ___________________                        
 
 

_________________________________________________________ 

 
 Rozpis hodin 

 
Pondělí              od_____________hod            do_____________hod, celkem hodin: 

 

Úterý                 od_____________hod            do ___________ _hod, celkem hodin: 

 

Středa                od_____________hod            do ____________hod, celkem hodin: 

 

Čtvrtek              od _____________hod            do ____________hod, celkem hodin: 

 

Pátek                 od _____________hod             do____________hod, celkem hodin: 

 

Sobota              od______________hod            do_____________hod, celkem hodin: 

 

Neděle              od______________hod             do____________hod, celkem hodin: 

 

ÚHRADA – na účet školy    

 
 Počet hodin celkem: __________________________      Kč/hod _____________________ 

                                                               

                                                 CELKEM Kč :       ________________ 
 

Úhrada  za školní  rok 2022 - 2023                    

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                   III. 

 

Nájemce je povinen: 

 

1. Hradit nájemné v dohodnutém termínu. 

 

2. Oznámit písemně 1 měsíc dopředu požadavek na zrušení akce, případně změny termínu 

    z dohodnutého období. 

 

3. Zabezpečit prostřednictvím vedoucího kroužku uvedeného v této smlouvě, 

    dodržování školního řádu :  přezouvání, zákaz  kouření, vstup do třídy pouze pod vedením            

    dospělé osoby. 

 

4. Zamezit účastníkům  jimi organizovaných akcí vstup do jiných než jim pronajatých prostor. 

              

5. Zodpovídá za inventář pronajatých  prostor. Je povinen do 24 hodin hlásit případné závady,  

   vzniklé po dobu pronájmu. V případě vzniku škody na zařízení či inventáři školy v době  

   pronájmu je nájemce povinen tuto škodu uhradit.  

 

6. Zabezpečit dozor  nad věcmi odloženými ve všech jemu pronajatých prostorách po dobu 

    pronájmu. Za ztrátu respektive poškození těchto věcí včetně jízdních kol, umístěných před 

   budovou  pronajímatel nezodpovídá. 

 

7. Zabezpečit ochranu účastníků jím pořádaných akcí před úrazy, za kterou dle zákona 

   odpovídá.  

 

8. Zabezpečit během jím pořádaných akcí požární ochranu pronajatých prostor a objektů. 

 

9. Užívat prostor výlučně za účelem   uvedeným v této smlouvě. 

 

10. Po skončení nájmu  prostory předat nájemci ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím                                                                                      

.      k obvyklému opotřebení. 

 

11. Smluvní strana se zavazuje, že k propagaci uvedené akce použije  pouze oficiálních 

      výlepových  ploch a panelů. Bere na vědomí, že nedodržení tohoto závazku může být 

      příčinou odstoupení od smlouvy a následným finančním postihem dle příslušných zákonů. 

 

12. Po vypršení smlouvy vrátit klíče. 

 

 

 

 

 

Pronajímatel je povinen: 

 

Zabezpečit vytápění tělocvičny, úklid, možnost použití šatny a sociálního zařízení. Plynulé 

využití šaten v době pronájmu je dle dohody ředitele ZŠ s tělovýchovnou jednotou či 

jednotlivcem. 

Vpustit do tělocvičny jiné účastníky akcí, pořádaných nájemcem, pouze v přítomnosti 

zodpovědných zástupců   uvedených v této smlouvě a v čase dohodnutém ve smlouvě. 



 

 

                                                              IV. 

 

 

Smlouva je oboustranně vypověditelná v jednoměsíční lhůtě bez uvedení důvodu. Výpovědní 

lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní  

straně. 

 

Při nedodržení podmínek smlouvy nebo při hrubém porušení může pronajímatel vypovědět 

smlouvu s okamžitým účinkem, tj. bez výpovědní lhůty. Nájemní vztah v tomto případě skončí 

nájemci písemným doručením okamžitého zrušení nájmu. 

 

Jakékoliv změny v uzavřené smlouvě o pronájmu lze provést pouze formou písemného 

dodatku ke smlouvě. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Obě 

smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této smlouvy, porozuměly jejímu obsahu i 

právním důsledkům a na důkaz souhlasu potvrdily podpisy svých zástupců. 

 

 

                                                                         

 

 

Za organizaci:                                                             Základní škola a Mateřská škola, 

                                                                                    Hradec Králové – Malšova Lhota 

      Mgr. Iva Trojnová 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne:     


