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PROVOZNi RAD SOKOLOVNY KOUT NA SUMAVE
Òlónek 1
I. Zíkladniustanovení
Sportovnékulturní centrum - é.p.97 na stavebníparcele ò. 118 (dóle jen sokolovna)
na parceleé.6113je provozovénanójemcems pÍedkupnímpróvem
s venkovnímsportovi5tém
Obcí Kout na Sumavève prospécha v zét1mtobóanùpro jejich sportovní,kulturní a
vyùití .
spoleóenské
II.
Obec Kout na Sumavè zaji5t'uje organizaóné,finanóné a materiélové iódny, bezpeénya
hospodórnyprovoz sokolovny.

Ól6nek2
I.Sprévce sokolovny
Pro nóleZitou spróvu majetku mó Obec Kout na Sumavé zÍízenou funkci spróvce sokolovny.
Spróvceje pÍímo podÍízen starostoviobce.
II. Odpovédnost
Spróvce zodpovíd|zavykon dozoru pÍi òinnostechv sokolovné, provédí drobnou údrZbu na
zaiizení, peòuje o vzhled a poÌódek, provódí topení a kontroluje iódnlf chod vytópéní objektu,
piipravuje popelnice pro odvoz odpadù, kontroluje stav elektrickych zaiízení a spotÍebióú,
stav rozvodù vody a ostatních zaiízení,vòetnè osvétlení. Pro tento úòel vede provozní knihu.
Zodpovíd| za vóasné nahló5ení starostovi obce nutnosti provedení revizí a kontrol na
zaÍízeních sokolovny. Zodpovíd| za dohled nad dodrZovóním protipoZrirních a
bezpeònostníchpÍedpisù. Organizuje a provódí úklid po òinnostechv sokolovné. Kontroluje
dodrZov:íní termínù a óasù pii vyuZití sokolovny. Rozpis akcí zajiÉtuje spróvce povéÍeny
starostouobce k zaji5tèní organizacevpùití sokolovny. Spróvce odpovídó za vybér poplatkù
stanovenlich ceníkem pronójmù v pÍípadech, kdy tyto nebyly uhrazeny pÍímo v kancelaÌi
Obecního úÍadu nebo v termínech mimo provozní dobu uiadu. Spróvce vybrané prostiedky
neprodlenèdle moZnostívyriótuje s úóetní Obce Kout na Sumavè.
Òlónek 3
I. Uùivatele
lJùivatele sokolovny mohou bjt v5ichni obòanéobce Kout na Sumavé arovnéù obÒanéjinfch
mést a obcí, kteií si sjednají termíny pronójmu a zaplati poplatky. U organizovanych sloZek
sjednóvó termíny a poplatky vùdy osoba oprévnénó jednat za sloZku. Obòanské
neorganizovanéveÍejnosti si sjednóvajítermíny a poplatky hradí sami.
II. Termíny pro ttùívérnisokolovny
Zpùsob luùívérní
sokolovny je délen na:
termíny dlouhodobé-celoroóní, sjednóvanezpravidlajednou roóné pro spolky,Z)3, sdr:uùení,
atd.
termíny krótkodobé-pro jednorézové akce na den ói hodiny-koncerty, zéryas,turnaj, ples, atd

Spróvcesokolovnu pÍedó a pievezme zpét ve stanovenédobé dle pÍedóvacíhoprotokolu vóetné
písemnéhoseznamuzaÍizení.

III. Lhùty pro sjedniínítermínù
Dlouhodobé termíny se sjednóvají v mésíci srpnu kalendóÍního roku, dohodou v5ech
spolkù, sdruZení,oddílù a jednot, které mají zériemvyvùívatsokolovnu.
Krótkodobé termíny jsou sjednóvény:
- pii celodennímvyuZití - ( turnaj, ples, soutéZ,atd.) je doporuòenosjednatalespoil mèsíc
pÌed poZadovanlfm termínem
- pÍi vyuZití v rozsahuhodin, dva dny piedem v neobsazenychhodinóch konkrétního dne
- majitel objektu si vyhrazuje próvo na zmény uróenych termínù

IV. Povinnosti osoby opróvnéné
Osoba, kteró je opróvnénajednat za sloùku mající z6jem o vyvùití sokolovny, kterà sjednala
termín vy)Ziti, je povinna zkontrolovat pÍed zahé$entmsvé óinnosti v prostoróch sokolovny
zda je zachovín poÍódek. Po skonóení svych aktivit piedé vpoÍódku prostory spróvci
sokolovny. PÍi opakovaném poruSenípravidel zachovénttpoiédku nebude dotyònému nebo
sloZceumoZnénoda15íuZívaní.
Dóle je povinna neprodlené spróvci ohlósit pÌípadnou zpùsobenou Skodu nebo zji5tèní o
zpùsobenéSkodé a poùadovat její zópis do provozní knihy. Je povinna zajístit, Ze ve5keré
zaiízeni a majetek bude uZívón jen a pouze k úòelùm, k némuZje uréen. Je povinna zajistit
dodrZovónívSechbezpeónostních,protipo ù6rnícha hygienickych pravidel.
PÍi provozovóní aktivit v sokolovné je kaídy úóastník povinen povùívat jen takovou obuv,
kteró nepo5kozujea neniòí stóvajícípovrch.
V pÍípadé ùe toto bude zji5tèno, bude dotyónf vylouòen z dalSíhouLívàrua pÍípadné naklady
na opravu mu budou dóny k nóhradé. PÍi vyuZití sokolovny k celodenním akcím je osoba
opróvnénó,povinna zajistit poÍadatelskou sluZbu aprotipoùírní dozor dle ustanovení zékona
pro veÍejné produkce.
V. Je zakénéno
V prostoróchsokolowy manipulovat s otevÌen;fm ohném.
Zasahovatdo elektrickychzaiizení a rozvodù.
Manipulovat s prostÍedky protipo ùàrní oclrany bez poùítrníhonebezpeèí.
Zasahovatdoteplotních regulací v jednotliqich òóstechobjektu nebojinak manipulovat
s topnou soustavou.
OdnóSetbez souhlasusprévcepÍedméty azaÍízení.
Po5kozovatnebo úpravami mehodnocovat stóvající zaiízení.
Vstupovat pod vlivem alkoholu a jin;ich omamnych a psychotropníchlótek.
VI. Prevenceproti txazttm
V5ichni nóvStévnícijsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohroZovalisvé zdraví a
zdravíjinych osob.
Provozovatelobjektu neodpovíd6zainazy zpùsobenév télocvióné a ve venkovním ar:eàlua
za dùsledky poru5ovénípravidel bezpeònosti.

V5ichni cvióitelé,trenéii a pedagogickfdozormusí byt Íódnèvy5kolenio zilsadíchprvní
pomoci,kteroujsou v pÍípadèpotiebypovinniposkytnout.K o5etÍenínanéníslouZízdravotní
skÌíùka,kteróje cviòitelùm a pedagogickémudozorupffstupnó.PouZitízdravotnískÍíiky
v provozníl<nize.
musíodpovédnóosobapoznamenat
j
K z6vaùnémuzranéní e nutno pÍivolat lékaÍe

Òtónek4
I. Cenovóustanovení
Uùívónísokolovnyje zpoplatnénodle ceníku,kterf svjm usnesenímschvalujezastupitelstvo
ObceKout na Sumavè.Tentoceník vychíní z kalkulacecenyprovoznichnríkladùsokolovny.
Majitel si vyhrazujepróvo tento ceník znénit, pokud nastanouskuteónosti,kferé povedou
k zósadnímu
rùstucenenergiív provozníchnékladech.
Òlónek 5
I. Z6véreónóustanovení
schvólenímzastupitelstvem
Tentoprovozníiídnabyvaúèinnostidnem28. óervence201,l,
ObceKout na Sumavé.é. usnesení78.

dne28. 7.2011
V Koutèna Sumavé"

Piílohy: Ceníkza uùiv6nísokolovny

