Informace a pokyny k pronajmutí kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
ke konání kulturních akcí.
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců se nachází v údolní nivě řeky Berounky a je v majetku Obce Hlince,
která nabízí možnost uspořádat v jeho prostorách a bezprostředním okolí kulturní akci, vhodnou svým obsahem
a tématikou do sakrálního prostoru.
➢
Místo a doba konání kulturní akce:
Akcí kulturního charakteru se pro potřeby pronajmutí kostela a jeho okolí rozumí například konání koncertů, výstav,
přednášek a podobných kulturních aktivit s vhodným obsahem a tématikou do sakrálního prostoru.
Pro konání kulturních akcí je vyhrazen celý prostor kostela s jeho bezprostředním okolím. Interiér kostela
není temperován, proto je vhodné plánovat konání kulturních akcí do klimaticky příznivých měsíců, a to nejlépe
od dubna do října. Jejich termín je vždy možné stanovovat pouze po dohodě s vlastníkem objektu do volných termínů
mimo konání svatebních, smutečních nebo křestních obřadů nebo jiných akcí.
➢
Přístup ke kostelu, podmínky pro konání a průběh kulturní akce:
Kostel je pro účastníky kulturní akce přístupný pouze po nezpevněné cestě, která navazuje u Dolanského potoka
na asfaltovou místní komunikaci, spojující obec Hlince s obcí Studená. Parkování aut je možné pouze na vyznačeném
parkovišti cca 300m před kostelem, případné výjimky pro vjezd až ke kostelu je nutné předem dohodnout s obcí Hlince.
Parkování aut není z pietních důvodů možné v bezprostředním okolí kostela (zde se nachází bývalý hřbitov
s pohřebištěm), stejně tak není parkování aut možné na přilehlé louce nebo poli (pozemek jiného vlastníka).
V okolí kostela je v letní sezóně umístěno nezbytné technické zázemí, sloužící návštěvníkům kostela, turistům,
vodákům, svatebním hostům atp. Na pozemcích obce v těsné blízkosti kostela je k dispozici chemické WC (umístěné
za lodí kostela u boční stěny presbytáře) a cisterna s užitkovou vodou (umístěná za presbytářem). Na pozemku
sousedícím s bývalým hřbitovem, který vlastní soukromá osoba, jsou na základě dohody s vlastníkem objektu,
obcí Hlince a provozovatelem mobilního občerstvení umístěny přístřešky vybavené stoly s lavicemi. Přístřešky
jsou využívány jako ochrana před nepřízní počasí a k občerstvení návštěvníků. Protože se v kostele konají nejen
svatební, smuteční nebo křestní obřady, ale také kulturní akce a výstavy, a kostel je celé léto hojně navštěvován turisty
a vodáky, je u přístřešků nejen o víkendech k dispozici mobilní občerstvení provozované soukromou osobou. Veškeré
výše uvedené technické zázemí není možné za žádných podmínek po dobu jeho umístění u kostela odstraňovat, je však
možné si jej po dohodě s vlastníkem objektu přizdobit.
Kostel je možné si na kulturní akci vyzdobit, ovšem bez destruktivního zásahu jak do zdiva, tak do mobiliáře vč. lavic.
Organizátor kulturní akce (nájemce) si kostel připravuje na akci vč. výzdoby a úklidu sám, stejně tak předává
vlastníkovi objektu (pronajímateli) uklizený kostel zpět.
Kostel je elektrifikován, spotřeba energie není po dobu pronajmutí objektu zvlášť zpoplatněna.
Pořizování fotografií při konání kulturní akce v kostele a jeho okolí je povoleno a není zvlášť zpoplatněno.
Kostel má vynikající akustiku a lze v něm použít jak živý, tak reprodukovaný hudební doprovod.
Po celou dobu pronajmutí kostela zodpovídá organizátor kulturní akce (nájemce) za:
▪ ochranu objektu a mobiliáře včetně jím dovezených a instalovaných výstavních či užitných předmětů a zařízení,
▪ dodržování zákazu přesouvat v kostele při přípravě a konání kulturní akce bez souhlasu vlastníka objektu mobiliář
(zejména obrazy, sochy, lampy aj.); lavice a židle si může nájemce seskupit podle svých představ,
také však až po předchozím souhlasu vlastníka objektu. Mobiliář kostela včetně kostelních lavic nesmí být
z kostela vynášen, židle jen se souhlasem vlastníka objektu, který určí způsob a místo jejich případného uskladnění,
▪ dodržení účelu, ke kterému byl vlastníkem objektu pronajat, tj., že kostel bude sloužit pouze ke konání
kulturních aktivit. V kostele je bez výjimky zakázáno nocování, jakákoliv příprava pokrmů nebo nápojů, používání
otevřeného ohně s výjimkou svíček na místech k tomu určených a provozování jakékoliv činnosti, která je svým
obsahem a tématikou nevhodná do sakrálního prostoru nebo jeho okolí,
▪ dodržování zákazu pohazování živých květů a jakéhokoliv jiného materiálu v kostele; před kostelem
je toto povoleno pouze za podmínky zabezpečení následného úklidu,
▪ zabezpečení a dodržování základních hygienických podmínek (WC a umývárna) a nakládání s komunálním
odpadem pro organizátory a zejména návštěvníky kulturní akce, s přihlédnutím k plánované délce konání akce
a plánovanému počtu zúčastněných osob.
K zabezpečení výše uvedených povinností a k vlastní organizaci kulturní akce si může nájemce po předchozí dohodě
s vlastníkem objektu (pronajímatelem) v okolí kostela zřídit po dobu konání akce na svoje náklady mobilní stanoviště.
Po dobu pronajmutí objektu přejímá nájemce plnou hmotnou zodpovědnost za celý objekt včetně
jeho mobiliáře, zodpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při přípravě, organizaci
a vlastním konání kulturní akce, jakož i při úklidu objektu.
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➢
Nájemné:
Jednorázové nájemné za pronájem objektu ke konání kulturní akce v prostorách a bezprostředním okolí kostela sv. Petra
a Pavla v Dolanech u Hlinců je v uvedených částkách doporučeno Obcí Hlince, uhrazeno musí být nejpozději v den
konání kulturní akce a vztahuje se na pronajmutí objektu po dobu nutnou pro konání akce, její přípravy a následného
úklidu. Pro bezhotovostní platbu obdržíte potřebné údaje na níže uvedených kontaktech.
Výše nájmu činí:
• 2.500,- Kč za pronájem objektu pro jednodenní kulturní akci, konanou v prostorách kostela a jeho okolí,
• 5.000,- Kč za pronájem objektu za každých započatých sedm po sobě jdoucích dní pro vícedenní kulturní
akci, konanou v prostorách kostela a jeho okolí.
Od nájmu nebo jeho části mohou být osvobozeny pouze akce pořádané nebo spolupořádané Obcí Hlince,
akce nevýdělečného a charitativního charakteru, akce konané na podporu nebo ve prospěch kostela sv. Petra a Pavla
v Dolanech u Hlinců nebo akce konané v případech hodných zvláštního zřetele.
➢
Ostatní ceny a poplatky:
U všech nadstandardních požadavků na provádění jakýchkoliv změn ve výzdobě, na doprovodném vybavení,
případného úklidu objektu nebo při organizaci akce, budou tyto služby řešeny uzavřením samostatné
soukromoprávní smlouvy, ve které budou jejich ceny stanoveny dohodou.
➢
Kontakty:
Obec Hlince: 724 074 696 – pronajímatel objektu
➢
Svolení k pořízení a nakládání s fotografiemi/videi, souhlas se zpracováním osobních údajů:
Okamžikem podpisu nájemní smlouvy budou nájemcem obci Hlince uděleny:
a) svolení k pořizování a nakládání s fotografiemi/videi z akce za účelem její dokumentace a k použití k propagaci
obce, proto mohou být uloženy na webových stránkách obce a v jejich tištěných propagačních materiálech,
fotografie/videa však nebudou předávány třetím osobám,
b) souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých obci Hlince za účelem uskutečnění akce, zejména
s uvedením jména, příjmení nebo názvu organizátora akce při zveřejňování termínu akce na webových stránkách
obce, sloužících k veřejné prezentaci činnosti obce.
Další informace:
Obec Hlince nakládá s fotografiemi/videi jako s Vašimi osobními údaji, tj. s řádnou péčí a v souladu s platnými
právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Fotografie/videa a Vaše osobní údaje
chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.
Všechna Vaše práva, vztahující se k fotografiím/videím a Vašim osobním údajům, které zpracováváme, zůstávají i přes
výše uvedený souhlas nedotčena a můžete je vůči nám jako správci uplatnit. Možné postupy, které v oblasti nakládání
s fotografiemi/videi a Vašimi osobními údaji lze uplatnit, získáte na http://www.hlince.cz/obecni-urad/ochranaosobnich-udaju-gdpr/.
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