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č.j. 427/09/OU 

Pravidla 
pro pořádání akcí na sále Kulturního domu v Libštátě 

 
Obec Libštát (dále jen pronajímatel) je vlastníkem Kulturního domu v Libštátě, jehož součástí 
je společenský sál s potřebným zázemím. Tento sál je využíván pro kulturní, společenské a 
soukromé akce. 
Rada Obce Libštát (dále jen RO), v návaznosti na § 102 odst. 2 písm. m) a v souladu s § 103 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
 

vydává následující 
pravidla pro pořádání akcí na sále Kulturního domu v Libštátě: 

 
1. Rozhodování o pronájmu sálu KD k pořádání každé akce přísluší RO, případně na 

základě pověření, starostovi. 
2. Každý zájemce o uspořádání akce na sále KD (dále jen pořadatel) vyplní na Obecním 

úřadě v Libštátě žádost o zapůjčení sálu (vzor - viz. příloha č. 1). K rozhodnutí 
musí být žádost předána nejpozději 14 dnů před termínem konání akce.  

3. Pořadatel prokazatelně oznámí konání akce i nájemci restaurace KD, zpravidla  
potvrzením na žádosti před jejím předáním na OÚ. 

4. Pokud je součástí pořádané akce použití hudebních děl podléhajících režimu 
autorského zákona, je povinností pořadatele požádat o svolení také Ochranný svaz 
autorský. Formulář je možné vyzvednout na OÚ. 

5. Po kladném vyřízení žádosti pořadatel převezme od pověřeného zástupce obce sál, 
ostatní prostory a klíče. Sál bude předán po dohodě s pořadatelem v takovém termínu, 
aby měl pořadatel čas na přípravu akce. Bude zaznamenán stav odpočtového 
elektroměru. 

6. Pronajímatel si za propůjčení sálu účtuje nájemné, které je splatné přímou platbou do 
pokladny Obecního úřadu v Libštátě.  

7. Výši nájmu určuje pronajímatel s platností zpravidla na období jednoho roku. 
Konkrétní výše nájemného je uvedena v ceníku, který tvoří přílohu č. 2 těchto 
pravidel. 

8. Nájemné se neúčtuje, pokud je pořadatelem nebo spolupořadatelem Obec Libštát a 
její příspěvkové organizace. Od nájemného jsou osvobozeny místní sportovní, 
kulturní, společenské a podobné organizace.  

9. Na základě žádosti, v jiných mimořádných a odůvodněných případech, může o 
prominutí nájemného rozhodnout RO.  

10. Pořadatel je povinen: 
- uhradit nájemné nejpozději do 3 dnů po konání akce, 
- udržovat pořádek na sále i na společných prostorách,  
- zajistit dostatečnou a spolehlivou pořadatelskou službu, která bude přítomna 

v průběhu konání celé akce a bude viditelně označena, 
- zajistit, aby okolí KD nebylo rušeno nadměrným hlukem a nedocházelo zde k 

 projevům vandalismu,   
- uhradit případně způsobené škody na vybavení a zařízení sálu, 
- spolupracovat s nájemcem restaurace KD, zejména při využívání společných 

prostor a zajištění průchodnosti únikových cest, 
- pro zabezpečení požární ochrany postupovat podle Nařízení Libereckého kraje č. 

6/2002 (k dispozici na OÚ). 
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11. Nájemce restaurace KD je pověřen funkcí správce objektu (domovník). Při pořádané 

akci zabezpečí dostupnost všech klíčů od nouzových východů a zabezpečí 
průchodnost únikových cest. Dále dohlíží, jak pořadatel plní pořadatelskou službu, 
upozorňuje jej na zjištěné nedostatky a požaduje nápravu. O zjištěných nedostatcích 
informuje pronajímatele.  

12. Místní složky a organizace jsou při pořádání akcí na sále oprávněny prodávat veškeré 
občerstvení, s výjimkou piva a to v prostoru pod jevištěm, případně na jiném místě, po 
dohodě s nájemcem restaurace a za podmínek uvedených v zákoně. Nájemce 
restaurace KD poskytuje v restauraci pohostinské služby neomezeně. 

13. Ihned po skončení akce pořadatel zajistí úklid celého pronajatého prostoru a 
pověřenému zástupci obce předá sál, ostatní prostory a klíče tak, aby sál mohl být bez 
zbytečného odkladu použit ke konání další akce. Bude zaznamenán stav odpočtového 
elektroměru. 

14. Žadatelé, kteří již v předstihu požádali o pronájem sálu KD před nabytím účinnosti 
těchto pravidel, přiloží na Obecní úřad vyplněnou žádost podle přílohy č.1 nejpozději 
14 dnů před termínem konání akce.  

15. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti od 1.12.2009.  
 
 
Přílohy:  č.1 žádost o zapůjčení sálu 
  č. 2 ceník nájemného  
 
 
V Libštátě 23.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………    …………………………….. 
  Karel Jiříček      Ing. Zdeněk Lhota 
  místostarosta              starosta 
 
 
Schváleno usnesením RO Libštát č. R 082/09, dne 23.11.2009 
 
 

 
 


