Organizační a půjčovní řád pro tělocvičnu
Tělocvična je majetkem a zařízením Městyse Přídolí. Městys Přídolí si jako majitel a provozovatel
vyhrazuje právo svůj majetek pronajímat za účelem pořádání kulturních (taneční zábavy, karnevaly
apod.) a sportovních akcí (cvičení dětí, rodičů, sportovních klubů a kroužků, jakož i pořádání turnajů)
– za těchto podmínek:

Pro pořádání kulturních akcí:
1. Pro pořádání kulturních akcí se pronajímá sál tělocvičny, šatny, záchody a výčep.
2. Za pronájem tělocvičny je majitel oprávněn vybírat poplatek podle ceníku schváleného
zastupitelstvem městyse dne 03. 10. 2019. Tento poplatek zaplatí pořadatel po ukončení akce
osobně správci tělocvičny, který je k tomuto oprávněn.
3. Pořadatel akce se dohodne se správcem tělocvičny v dostatečném předstihu na termínu
pronájmu a na datu (hodině) jejího předání a zpětném převzetí. O předání a zpětném převzetí bude
sepsán protokol s uvedeným výčtem závad.
4. Za úklid a likvidaci odpadků po skončení takové akce zodpovídá pořadatel. Pořadatel provádí
úklid a likvidaci odpadků (zakoupení žetonů) na vlastní náklady, nedohodne-li se správcem jinak.
Pořadatel odpovídá za všechny případné škody (i neúmyslné), způsobené návštěvníky kulturní
akce. Je-li známo, kdo škodu způsobil, je povinen nahradit způsobenou škodu pořadateli akce.
Pořadatel se tímto nezbavuje odpovědnosti za škody způsobené na majetku Městyse Přídolí.
5. Nebudou-li prostory vráceny ve stavu odpovídajícímu při převzetí (určuje správce), bude
uhrazen poplatek 1.000, - Kč Úřadu městyse, který zajistí provedení úklidu. V případě nesouhlasu
s rozhodnutím správce, rozhodne starosta městyse, nebo místostarosta.
6. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která
bude přítomna po celou dobu konání akce. V případě porušení této podmínky, má správce
tělocvičny právo kulturní akci ukončit.
Pro pořádání sportovních akcí:
1. Pro pořádání sportovních akcí se pronajímá sál tělocvičny, šatny, sprchy a záchody.
2. Za pronájem tělocvičny je majitel oprávněn vybírat poplatek podle ceníku schváleného
zastupitelstvem městyse dne 03. 10. 2019. Tento poplatek zaplatí pořadatel po ukončení akce
osobně správci tělocvičny, který je k tomuto oprávněn.
3. Škola a školka za užívání tělocvičny na jimi pořádaných akcích neplatí, tím se však nezbavuje
náhrady případných škod na budově, či zařízení.
4. Pořadatel akce se dohodne se správcem tělocvičny na datu (hodině) jejího předání a zpětném
převzetí. O předání a zpětném převzetí bude sepsán protokol s uvedeným výčtem závad.
5. Pořadatel akce odpovídá za škody způsobené při provozování sportovní činnosti i za škody
způsobené návštěvníky sportovní akce. Je-li známo, kdo škodu způsobil, je povinen nahradit
způsobenou škodu pořadateli akce. Pořadatel se tímto nezbavuje odpovědnosti za škody
způsobené na majetku Městyse Přídolí.
6. Pořadatel dbá, aby v propůjčených prostorách nedocházelo k neúměrnému znečišťování všech
užívaných prostor. Dojde-li k takovému jednání je pořadatel povinen provést úklid na vlastní
náklady, nebo uhradit částku 500,- Kč za provedení úklidu takovéhoto znečištění. V případě sporu
rozhodne pověřený člen zastupitelstva městyse.
7. Nebudou-li prostory vráceny ve stavu odpovídajícímu při převzetí (určuje správce), rozhodne o
případném sporu starosta nebo místostarosta městyse.
6. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která
bude přítomna po celou dobu konání akce. V případě porušení této podmínky, má správce
tělocvičny právo sportovní akci ukončit.
Ing. Vítězslav Jílek
starosta

Ceník půjčovného za pronájem tělocvičny a zařízení pro konání
sportovních a kulturních akcí platný od 01. 01. 2020
Cena za 1hodinu provozu tělocvičny:
pro pořadatele s trvalým pobytem nebo sídlem v městysi činí 150,- Kč
pro pořadatele s trvalým pobytem nebo sídlem mimo městys 250,- Kč
Cena za akci:
pronájem tělocvičny na jednu kulturní, sportovní akci 1500,- Kč
pronájem parketu na jednu kulturní, sportovní akci 500,- Kč
Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou barvou podrážky, která však
nezanechává stopy na podlahových parketách.

(Toto ustanovení neplatí je-li podlaha zakryta)
Ceník půjčovného je nedílnou součástí půjčovního řádu a jeho podmínky jsou závazné pro
všechny bez rozdílu. Výjimku může udělit pouze zastupitelstvo městyse na základě žádosti včas
podané a projednané před začátkem konání akce.
Dle usnesení zastupitelstva 2015-18-14b ze dne 29. 12. 2015 není možné pronajmout tělocvičnu a
zařízení pro konání sportovních a kulturních akcí v termínu 31.12 – 1.1.
Dle usnesení 2015-9-10c ze dne 28. 5. 2015 zastupitelstvo městyse stanovuje cenu pro zapůjčení
„pivních sestav“ na akce konané mimo katastr městyse Přídolí, a to za jednotnou cenu 79,- Kč na den.
Cena 79,- Kč na den je stanovena shodně za sestavu dvou lavic se stolem, tak i jen za dvě lavice. Cena
zapůjčení „pivních sestav“ pro akce konané v katastru Přídolí zůstává cena stejná, tedy 19,75,- Kč na
den. Ceny zapůjčení jsou platné od 1.6.2015.

Ing. Vítězslav Jílek
starosta

