
PROVOZNI RAD KLUBU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HaĚsra rošŤaxy

Tento Provozni řád klubu dobrovolných hasičů v budově hasičské
zbrojnice Města Košťany vydává Město Košťany za účelem
zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu prostor v majetku
města Košťany.

čt. t
úvodní ustanovení

1.1.- Místní klub dobrovolných hasičů je provozován za účelem
organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcích
pořádaných SDHO Košťany, Městem Košťany, příspěvkových
organízací Města Košťany, neziskových organizaci a občans§ch
sdružení Města.

1.2- Využití prostor:
Bezúplatně k:
- pořádáni kulturních a společens§ch akcí SDH a Města Košt'any
- pořádání přednášek, výchovně vzdéIávacích akcí,
konferencí, seminářtl a schůzí
- zájmové, spolkové a klubovní činnosti
- slavnostním příležitostem a akcím pořádaným Městem Košt'any.
Úplatně:
- ke vzdě|ávacím a kulturním akcím právnic§ch a ýziclých osob
- využití prostor k prodejním akcím a akcím obdobného charakteru
- osl avám, svatbám a akcím obdobného charakteru.

čt. z
Vymezení pojmů

2.1. Místním klubem hasičů se rozumí sál, včetně místností
příslušejících (tj. soc. zaíizeni, místnost pro příležitostné občerstvení,
schodiště). Popis a vybavení sálu a místností je uveden v příloze č.1
tohoto řádu.



2.2.IJžívání místností se rozumí její výpůjčka nebo nájem

2.3.provozní doba místností se rozumí čas, ve kterém mŮŽe být

místnost užívána. K úplatnému užíváni se stanový cena a to 1.000,-

Kč/den ( 01.05.-30.09.) v ostatních termínech 1.500,_ Kč/den.
2.4.plánobsazení sálu - plánem obsazení sálu se rozumí přehled

akcí pořádaných v místním klubu hasičů s uvedením data konání akce,

názvu výpůjčitelelnájemce, hodiny vYpůjč§ nebo pronájmu od-do a
požadavku na materiálně technické vybavení místností.

čt. r
Pronájem a sjednávání akcí

3.1. právnická nebo ýzická osoba, která si hodlá pronajmout prostory

místního klubu SDHO Košťany, se informuje o moŽném termínu akce

u pověřených zaměstnanců města a členů SDH. Pronájem se uskuteČní

na zák|adě uzavřené smlouvy ,,Dohoda o pronájmu nebytových
proStor".

3.2. Město Košťany jako pronajímatel předánájemci prostory ve stavu

způsobilém k řádnému a dohodnutému uživání, umožní nájemci a jeho

hostům vstup do objektu. Město zajistí po dobu pronájmu kontaktní

osobu, která bude k dispozici pro technické a provozní konzu|tace

s nájemcem.

3.3. Nájemce je povinen
- vyplnit žádost o pronáj emviz. příloha č.2
_ pronajaté prostory používat v souladu s uzavřenou smlouvou
- seznámit se a dodržovat tento provoznírád
_ dodržovat protipožární a další příslušné právní předpisy
- dbát, aby nedocházelo k porušení veřejného pořádku nebo rušení

nočního klidu
- chránit pronajaý majetek, protože je odpovědný za škody, které sám

způsobí nebo v důsledkujeho činnosti je způsobí jiný subjekt
- v případě použivání vlastních přístrojů, zaíízení a spotřebiČŮ je

nájemce povinen provozovat jen schválené přístroje, zaíízení a
spotřebiče
- dbát pokynů odpovědné osoby při předávání a přebírání

pronajímaných prostor



(
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- uhradit veškeré škody vzníklé na zaíizení v průběhu konání jínr
pořádané akce
- zapronájem prostoru zaplatit hotově do pokladny MěU
- po ukončení pronájmu místnosti odevzdat klíče a to v
pronájmu nebo nejpozději následující pracovní den
- zajistit úklid po ukončení akce
- píevzít a následně předat pronajaté místnosti
protokolem, kteý bude přiložen k nájemní smlouvě.

Košťany
den ukončení

předávacím

čt. +
Zajištění provozní činno sti

4.1. Vyhotovováním smluv, evidenci, rezervováním akcí, je pověřena
pracovnice MěÚ Košťany Renata Hegrová (tel. 417 568 183).

4.2. Oteviráním, zavíránim, předáváním a přebíráním místního klubu
SDHO Košťany jsou pověřeny Martin Pažin (tel. 606 743 086) a
Jiřina Véghová (tel. 607 l23 36l).

4.3. Objednání bezúplatného nebo úplatného pronájmu klubu SDH
Košťany je třeba v dostatečném časovém předstihu (nejlépe 14 dní
předem) telefonic§, písemně nebo e-mailem na MěU Košťany nebo u
výše pověřených osob . Požadav§ budou vyřizovány podle časového
pořadí došlých objednávek. V případě současně podaných požadavků
na konání dvou a více akcí v jednom termínu budou uspokojovány
v následujícím pořadí:
1) akce pořádané městem Košťany
2) akce pořádané organi zacemi zíizenými nebo založenými městem a
akce pořádané pod záštitou města
3) akce pořádané SDHO Košťany
4) akce pořádané Sokolem Košťany
5) akce pořádané jinými organizacemi působícími a občany

Cl. 5

závéreěná ustanovení

5.1. Pokud bude v rámci přejímky sálu SDHO Košťany zjištěno
pověřenými osobami výrazné znečištění nebo jakékoliv poškození



/ interiéru nebo instalovaného technického zaŤizeni, ponese
nájemce/výpůjčitel veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného
vybavení interiérů a technického zařizeni do původního stavu,
případně uhradí pronajímateli/půjčiteli rozdil mezi skutečnými
náklady na provedení opravy a plnění pojišťovny.

5.2. Tento provozní řád schválila Rada města Košťany na svém
zasedáni dne 02.0 l .2013
5.3. Tento provo zni íád nabývá platnosti a účinnosti od 03.0 l .2013

V Košťanech dne 02.0I.2013

naĚsto ro§Ťaxy
TEPLICKA 997

4u 9? KošŤANy

Přílohy:
Příloha č.1 - Popis a vybavení sálu a místností
Příloha č.2 - Žádost o pronájem
Y zor předávacího protokolu
Yzor dohody o pronájmu nebytových prostor
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