Provozní řád kulturního domu obce Pokojov
vydaný 3. 4. 2017
Kulturní dům je vybaven tanečním sálem, kuchyní a sociálním zařízením. Kapacita sálu je 50 míst
k sezení. Za provoz kulturního domu odpovídá obec Pokojov, povolení ke konání akce vydává
starostka obce.
Prostory a zařízení kulturního domu se pronajímají:
- místním organizacím
- soukromým osobám starších 18 let
a to na základě žádosti na vyplněném předtištěném formuláři, který žadatel – nájemce obdrží a
řádně vyplněný odevzdá na Obecním úřadě Pokojov. Pronájem se uskuteční ve sjednaném rozsahu
a čase a to za úhradu. Poplatek za pronájem prostor nájemce uhradí před konáním akce na OÚ
Pokojov.
POVINNOSTI POŘADATELE (NÁJEMCE):
Bezprostředně po ukončení akce a před opuštěním pronajatých prostor KD je nájemce povinen
zkontrolovat: vypnutí všech spotřebičů, uzavření všech výtoků vody, uzavření všech oken a dveří.
1. Nájemce bude užívat pronajaté prostory jen k účelu uvedené v dohodě o pronájmu.
2. Pronajímatel předá prostory a zařízení nájemci v termínu dle dohody a nájemce předá zpět
v nejbližší době pro skončení akce ve stavu, v jakém byly převzaty. Za stav pronajatých
prostor a vybavení KD odpovídá v době od převzetí klíčů do jejich odevzdání nájemce.
Případné škody vzniklé nad rámec běžného opotřebení je nájemce povinen uhradit.
3. Je zakázáno upevňovat do podlah, stěn a stropů hřebíky, šrouby nebo jinak poškozovat
budovu nebo její zařízení.
4. Platí zákaz kouření ve všech prostorách KD.
5. Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu, odpovídající
předpokládanému počtu návštěvníků akce.
6. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence, byl seznámen s umístěním
hasičského přístroje, zákaz používání zábavné pyrotechniky uvnitř budovy a v její těsné
blízkosti.
7. Nájemce se zavazuje, že nebude podáván alkohol a jiné návykové látky osobám mladší 18
let.
8. Nájemce se zavazuje, že nejbližší okolí nebude obtěžováno nadměrným hlukem,
zápachem apod.
9. Úklid pronajatých prostor a zařízení provede nájemce v rozsahu, který je určen
pronajímatelem:
- úklid a setření stolů
- úprava stolového zařízení do stavu jaké bylo při předání
- likvidace a odstranění výzdoby, případně jejích pozůstatků

- úklid kuchyně (umytí použitého nádobí, lednice, stolů, likvidace zbytků)
- zametení podlahy v sálu
- úklid sociálního zařízení
- umytí keramických podlah (kuchyň, chodba, WC)
- odnos smetí a odpadků do určených nádob (nájemce je povinen odpad vytřídit)
- sesbírání odpadků v okolí KD

CENÍK PRONÁJMU:
-

Pronájem prostor a vybavení KD (sál, kuchyň, sociální zařízení): 500 Kč/den
Sleva z nájmu pro místní dobrovolné organizace - dohodou.
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