Provozní řád tělocvičny
1. Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou provozuje objekt tělocvičny na adrese
Školní 1668 na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Veselí nad
Moravou a Církevní základní školou ze dne 9. 6. 2008. Škola je oprávněna pronajímat
prostory tělocvičny třetím osobám.
2. Smlouva o pronájmu je na základě žádosti uzavírána mezi:
pronajímatelem:
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Školní 698
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 71340939
dále „pronajímatel“
a nájemcem:

a) společenskou nebo tělovýchovnou organizací nebo sdružením
zastoupeným fyzickou osobou
b) zájmovou skupinou osob zastoupenou vedoucí osobou
skupiny
dále „nájemce“

3. Pronajímatel pověřuje
paní Janu Čermákovou
bytem: Rumunská 730
tel: 604 644 428,
email: ernest.jana@seznam.cz
funkcí správkyně tělocvičny.
4. Správkyně tělocvičny je oprávněná:
a) vydávat jménem školy pokyny a příkazy vztahující se k provozu tělocvičny
b) kontrolovat zejména dodržování:
- pořádku v sále, šatnách a na WC
- pravidel bezpečnosti pobytu osob
- přezutí do sálu
- zavření všech oken při odchodu
- uzavření vodovodních kohoutů a baterií
- zhasnutí světel
- uzamčení dveří a brány
c) přijímat a vyřizovat požadavky na jednorázový pronájem
d) měnit rozvrh pronajímaných hodin v tělocvičně s ohledem na žádosti
pronajímatelů
e) připravovat smlouvy o pronájmu pro ředitele školy
f) připravovat podklady pro fakturaci za pronájem pro ekonomku školy
5. Pronajímatelé tělocvičny jsou povinni:
a) respektovat pokyny správkyně
b) řídit se provozním řádem
c) dodržovat pravidla bezpečnosti pobytu osob
d) kontrolovat čistotu, pořádek, zavření oken, uzavření vody, zhasnutí světel,
uzamčení objektu

Za nedodržení pokynů podle bodu d) bude účtována prodloužená nájemní doba
minimálně o čtvrt hodiny nebo doba nutná k odstranění závad.
6. Druhy pronájmu:
a) pravidelný týdenní pronájem, který je určen rozvrhem
b) nepravidelný pronájem v předem známých termínech
c) jednorázový pronájem
7. Tělocvična je pronajímána v době školního roku od září do června takto:
Po – Pá 16.00 hodin – 22.00 hodin
So,Ne
8.00 hodin – 22.00 hodin
Rozvrh a jeho změny budou zveřejněny na Webu školy: www.czsveseli.cz vždy od
měsíce září.
V případě potřeby si škola vyhrazuje právo přednostního využití tělocvičny
pro vlastní potřebu.
8. Cena za pronájem tělocvičny:
- cena pronájmu je stanovena na 300,-Kč za 1 hodinu, 100,-Kč za čtvrt
hodinu
- každá další započatá čtvrt hodina nad smlouvou stanovenou dobu bude
účtována příplatkem 100,-Kč
9. Platba nájmu:
Cena za pronájem bude fakturována vždy po ukončení měsíce. Platba je možná
bankovním převodem nebo hotovostní platbou do pokladny školy.
Nezaplacení faktury po době splatnosti a opakované porušování bodu 5. je důvodem
k jednostrannému odstoupení pronajímatele od smlouvy.
Cena za pravidelný pronájem bude účtována plně podle smlouvou stanovené doby,
pokud nájemce neoznámí změnu alespoň 1 den dopředu.
10. Pronajímatel je oprávněn využívat ostatní prostory – šatny, umývárny, WC vždy
po dobu 10 minut před začátkem a 15 minut po skončení nájemní doby.

Ve Veselí nad Moravou 1. 9. 2013

.

……………………….………………..
Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy

