Ceník nájmů a určení provozní doby kulturního a společenského centra Stará
vodárna.
Vlastník objektu (provozovatel) Městská část Praha-Nebušice, Nebušická 128, PrahaNebušice.
Aktuální provozní doba:

12,00 - 20,00 hodin
(ve výjimečných případech od 8,00 do 22,00 hodin)

Provozní doba otevření zahrady pro veřejnost bude vždy aktuálně zveřejněna na webu MČ
www.prahanebusice.cz
Aktuální ceník nájmů:

Přízemí budovy (kavárna + sál 1.NP)
600,- Kč/hod.
Podkroví budovy (3.NP)
400,- Kč/hod.
Celá budova (1. a 3. NP)
800,- Kč/hod.
Zahrada vč. zázemí (toalety 1.NP bez elektřiny) 400,- Kč/hod.
připojení k elektřině
100,- Kč
Celý objekt (budova a zahrada bez elektřiny) 1 000,- Kč/hod.
připojení k elektřině
100,- Kč

Svatební obřady ať v budově nebo na zahradě budou po dobu ½ hodiny před a 1 hodin hodinu
po hodině určené pro vlastní obřad zdarma. Další se řídí platným
ceníkem.
-

-

Nájemné bude uhrazeno před pořádáním akce (nebude-li dohodnuto jinak).
Vrácení nájemného v případě neuskutečnění sjednané akce je možné pouze v případě
jejího včasného odhlášení, tj. minimálně 2 pracovní dny před domluveným datem
konání akce.
V případě sjednání dlouhodobého nájmu bude nájemné měsíčně fakturováno.
Nájemné nebude účtováno na akce pořádané příspěvkovými a dalšími
vyjmenovanými organizacemi MČ Praha-Nebušice:
Základní škola a mateřská škola, Praha-Nebušice
Centrum sociálních služeb Nebušice
Klub seniorů Nebušice
Sbor dobrovolných hasičů Nebušice

Další případné úlevy nebo výjimky z úhrady nájemného může ve výjimečných případech
povolit provozovatel objektu MČ Praha-Nebušice (kterým je pro tyto případy starosta MČ) na
základě písemné žádosti nájemce.
Nájem prostor Staré vodárny nebo jejích jednotlivých částí je možný ve výše uvedené aktuální
provozní době, ve dnech a hodinách dle individuální domluvy s provozovatelem, případně
správcem objektu.
Kontakty pro možnost rezervace:
Úřad MČ Praha–Nebušice
adresa: Nebušická 128, 164 00, Praha-Nebušice
tel.: 22096 1439 v úředních hodinách
e-mail: nebusice@prahanebusice.cz

Nájemce je povinen dodržovat „Provozní řád kulturního a spolkového centra Stará vodárna“.
Při sjednávání nájmu Nájemce (odpovědná osoba za uvedenou akci) poskytne provozovateli
objektu (kterým je pro tyto případy Úřad MČ) o své osobě tyto informace a prohlášení:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Kontaktní telefon (e-mail)
Požadovaný termín nájmu (den a čas)
Specifikace pronajatého prostoru
Důvod nájmu, popis akce
Vyčíslení nájemného dle platného ceníku
Datum úhrady nájemného
Prohlašuji tímto, že jsem byl/a seznámen/a s „Provozním řádem kulturního a spolkového
centra Stará vodárna“.
Podpis nájemce – osoby odpovědné za výše uvedenou akci.
Datum podání žádosti.

Tato aktualizace Ceníku nájmů a určení provozní doby kulturního a společenského centra Stará
vodárna byla schválen Zastupitelstvem MČ Praha – Nebušice dne 18.11.2020 Usnesením č
………… . Tento ceník nahrazuje Ceník schválený dne 11.11.2019, a je účinný dnem 1.1.2021.

V Praze – Nebušicích dne 18.11.2020

Ing. Viktor Komárek
Starosta MČ Praha-Nebušice

