PROVOZNÍ PODMÍNKY
Společenský sál – Hlincová Hora
1)
Společenský sál je možné využívat pro využití spojené s provozem restauračního zařízení, typicky
hudební produkce apod. (dále jen „Kulturní akce“) vyjma následujících případů:
a.
Aktivity obecního úřadu spojené s povinnostmi plynoucími z legislativy ČR (např.volby, referenda)
- tyto aktivity mají přednost před všemi ostatními (ruší i případné již plánované ostatní aktivity), termíny
jsou vyhlašovány nezávisle na OZ HH a jsou zjistitelné z obecně dostupných zdrojů
b.
Volnočasové aktivity občanů obce Hlincová Hora, typicky opakované sportovně, nebo kulturně
zaměřené aktivity (Dále jen „Volnočasové aktivity“)
c.
Soukromé aktivity jako jsou oslavy narozenin a jiných významných událostí osob pořádané
v uzavřené společnosti (dále jen „Oslavy“)
Povinnosti provozovatele restauračního zařízení:

2)

a.
Vést evidenci plánovaných událostí bodu 1) včetně vlastních (Kulturních akcí, Volnočasových
aktivit a Oslav)
•
•

Evidence probíhá v restauračním zařízení, v provozní době
Minimálně jednou měsíčně předá informaci o aktuálních rezervacích na OU HH (např. emailem)

b.
Výběr poplatku za užívání společenského sálu dle platného ceníku uvedeného v provozním řádu,
který bude vždy nejpozději k 8. dni následujícího měsíce vyúčtován a předán (převeden ) na OU HH
Zpřístupnit prostory sálu pro akce uvedené v bodě 1)

c.
•
•

v provozní době restauračního zařízení
mimo provozní dobu po vzájemné dohodě mezi žadatelem a provozovatelem restaurace,
nicméně není povinností (uvedeno pro jednoznačnost výkladu)

d.
Udržovat rozmístění inventáře prostoru společenského sálu ve vhodném uspořádání (tak aby
nebyly vytvářeny zbytečné překážky pro pořádání volnočasových aktivit)
zajistit možnost bezplatného využití sociálního zařízení uživateli společenského sálu

e.

f.
zajistit dodržování provozního řádu a povinností uvedených v bodě 4 uživateli společenského
sálu

3)
Poplatek za užívání prostor společenského sálu je stanoven v provozní řádu pro užívání a dělí
se podle typu aktivit a jejich délky a to zejména na:
•
•
•
•

Krátkodobé Volnočasové aktivity občanů HH–snížená hodinová sazba
Dlouhodobé Volnočasové aktivity a oslavy občanů HH – snížená jednorázová sazba
Krátkodobé Volnočasové aktivity ostatní občané–hodinová sazba
Dlouhodobé Volnočasové aktivity a ostatní občané – jednorázová sazba
Povinnosti osob využívajících sál

4)
•

Zajistit úklid a uvedení prostor sálu do původní podoby po akci

•
•
•

Zdržet se rušení ostatních návštěvníků restauračního zařízení
Udržovat čistotu sociálního zařízení
V případě poškození vybavení sálu (případně příslušenství) tuto skutečnost nahlásit, aby
mohla být odpovídajícím způsobem učiněna náprava
Povinnosti pronajímatele

5)
•
•
•
•
•

Zajistit základní úklidové prostředky pro návštěvníky
Zajistit oddělené měření spotřeby elektrické energie pro sál a její úhradu
Zajistit vytápění prostor sálu a jeho úhradu.
Osazení topných těles měřícími jednotkami (Vzhledem k nemožnosti zajistit oddělené měření
spotřeby tepla, bude částka určena na základě kvalifikovaného odhadu a osazením měřících
jednotek na topná tělesa)
Jednou týdně úklid prostor (nenahrazuje povinnost osob využívajících sál k úklidu)

Schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 155 ze dne 27.2.2018

