Jak vyřídit pronájem klášterního kostela Zvěstování Panny Marie
Pořádáte-li koncert, chcete-li předávat maturitní vysvědčení, uvést studenty do prvního ročníku
studia, uzavřít církevní sňatek apod. a chcete-li to uskutečnit v jedinečných barokních prostorách
bývalého klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, jehož historie sahá až
k r. 1293, je nezbytné vyřídit pronájem kostela podle následujícího postupu.

Postup podání žádosti o pronájem
1.

2.
3.
4.

Nejdříve se spojte s p. Antonínem Linetem, DiS. (kontakty viz níže), který má správu kostela
na starosti, k dohodnutí rezervace termínu kostela. Volné termíny si můžete pohodlně ověřit
v kalendáři rezervací na www.sumperk.cz => kostel Zvěstování Panny Marie
Na www.sumperk.cz => kostel Zvěstování Panny Marie si v sekci Pronájem kostela otevřete
elektronický formulář (zobrazí se přímo v internetovém prohlížeči).
Vyplnění žádosti Vám nezabere více jak pět minut.
Po vyplnění všech povinných polí v žádosti klikněte na tlačítko Odeslat, žádost se tak odešle
ke zpracování.

Jak vyplnit žádost
1.

Nejdříve zaškrtněte, zda žádáte o pronájem jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba.

2.

Na řadě je hlavička žádosti, vše pečlivě vyplňte dle skutečnosti, jelikož přesně takhle budou
údaje uvedeny ve smlouvě.
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3.

Vyplňte podrobnosti o programu, příprava akce je zpoplatněna sazbou 200 Kč za hod.
vč. DPH, vlastní akce 500 Kč za hod. vč. DPH v platné sazbě.

4.

Chcete-li v rámci jednoho formuláře žádat o pronájem kostela o více akcí, stiskněte
jednoduše tlačítko +. Pokud si to nakonec rozmyslíte, stiskněte tlačítko – a nová sekce se
vymaže.

5.

Nakonec stiskněte tlačítko Odeslat

6.

Žádost poté bude automaticky odeslána ke zpracování.

Co se bude dít dále?
1.
2.
3.
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Dle údajů v žádosti bude připravena smlouva o pronájmu.
Poštou, nebo jinak dle předchozí dohody. Vám budou doručena tři vyhotovení této smlouvy.
Všechna tři vyhotovení podepíšete a dvě z nich vrátíte odesílateli, tj. Městský úřad Šumperk,
Antonín Linet, DiS., odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.

Jak nájemné zaplatím?
1.

Článek č. V obsahuje veškeré platební informace:

2.

Dle těchto údajů můžete celou částku zaplatit v hotovosti na pokladně radnice (nám. Míru 1,
Šumperk), nebo bezhotovostně poukázáním částky ve prospěch uvedeného účtu.
Dnem splatnosti je den uskutečnění akce.
Pokud nejste plátci DPH, žádný jiný doklad (faktury, paragony) neočekávejte.
Pokud jste plátci DPH, po zaplacení dle údajů smlouvy, Vám bude dle zákona datovou
schránkou doručen běžný daňový doklad jako potvrzení zaplacení.
Pokud však budete chtít platit rovnou na základě běžného daňového dokladu, kontaktujte
nás předem.

3.
4.
5.
6.

Na koho se obracet?
Antonín Linet, DiS.
Odbor Školství, kultury a vnějších vztahů, Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
tel.: 583 388 610
e-mail: antonin.linet@sumperk.cz
www.sumperk.cz => kostel Zvěstování Panny Marie

Kdo mně kostel otevře?
Kateřina Vasjutinová
tel.: 601 341 020

Kdo kostel vlastní?
Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461
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