OBEC VELENICE

PROVOZNÍ ŘÁD KLUBOVNY V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VE VELENICÍCH
Zastupitelstvo obce Velenice se usneslo na svém veřejném zasedání dne 5.12.2018 vydat „provozní řád
klubovny v budově hasičské zbrojnice ve Velenicích“ v tomto znění:

Článek I. Základní informace
Klubovna je umístěna v prostorách hasičské zbrojnice a je využívána bezúplatně členy sboru dobrovolných
hasičů a místní mládeží.
Prioritní je využití klubovny pro potřeby sboru dobrovolných hasičů.

Článek II. Zapůjčení klubovny
1. Klubovnu si může bezúplatně zapůjčit pouze občan obce Velenice nebo majitel rekreačního objektu v obci za
cenu 1 000 Kč/den.

1. Zájemce o využití klubovny požádá o zapůjčení na Obecním úřadě ve Velenicích, kde jsou uloženy
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

klíče; sdělí dobu využití a typ akce, která bude v klubovně probíhat, včetně termínu termín ukončení
akce.
Klubovna bude zájemci řádně předána starostou nebo jím pověřenou osobou.
V klubovně se mohou zdržovat osoby mladší 15 let pouze v případě, že je zde přítomna osoba starší 18
let, která za ně přebírá zodpovědnost.
Po vstupu do klubovny je zájemce povinen překontrolovat vybavení klubovny dle inventárního seznamu.
V případě zjištění poškození vybavení nebo neúplného vybavení je zájemce tuto skutečnost povinen
nahlásit předávajícímu.
Za poškození klubovny a jejího vybavení odpovídá zájemce, který si klubovnu zapůjčil a poškození sám
způsobil nebo jej včas nenahlásil. Poškození způsobené ostatními přítomnými se pro účely tohoto řádu
považuje za poškození způsobené zájemcem.
V případě, že zájemce využije krbová kamna k topení, zodpovídá za dodržování protipožárních opatření.
Při zatápění v krbových kamnech je přísně zakázáno používat jakékoliv neschválené podpalovače, např.
benzín, ředidla a jiné hořlaviny.
V prostorách klubovny je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18
let a užívání omamných a psychotropních látek.

2. Klubovnu je možné využívat denně, včetně sobot a nedělí.

Článek III. Vrácení klubovny
a)
b)
c)

d)

Před vrácením klíčů je nutné uvést prostory celé klubovny do původního stavu.
Odpojit od proudu rychlovarnou konvici, vypnout osvětlení, zavřít okna.
Zapnout zabezpečení.
Předat klubovnu s klíči starostovi nebo jím pověřené osobě.

Účinnost tohoto provozního řádu je od 5.12.2018 č. usnesení 98 – 2018 ze dne 5.12.2018.
Šárka Zárubová
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