OBEC ŘÍDEČ, Řídeč č. 276, 785 01 Šternberk
PROVOZNÍ ŘÁD OBECNÍ TĚLOCVIČNY
Čl. I
1. Obecní tělocvična je v majetku obce Řídeč : IČ:60799692, Řídeč č. 276 a nachází se v přízemí
budovy č.p. 304 v obci Řídeč.
2. Provozní doba v obecní tělocvičně je stanovena na dny pondělí-pátek od 17.00 – 20.00 hodin
dále v sobotu 8.00-20.00 hodin a neděli od 12.00-17.00 hodin. Po domluvě je možná výjimka
z provozní doby.
3. Obecní tělocvična je užívána pro sportovní a relaxační účely.
4. Osoby využívající obecní tělocvičnu jsou povinny udržovat pořádek a čistotu, vstup do tělocvičny
je povolen pouze v přezůvkách nebo ve sportovní sálové obuvi.
5. Po ukončení aktivit je nájemce povinen uklidit pomůcky a nářadí na své místo a tělocvičnu
uvést do původního stavu.
6. Při sportovních a relaxačních aktivitách nesmí docházet k nadměrnému hluku, který by obtěžoval
osoby bydlící v domu č. 304.
7. V případě poručení bodu č.6 má právo odpovědná osoba ukončit osobám jejich aktivity a vykázat
je z obecní tělocvičny.
8. O pronájmu obecní tělocvičny se vede provozní kniha u pověřené osoby paní Marie Pinďáková,
byt vlevo od tělocvičny, která předává tělocvičnu nájemci a opět tuto přebírá po ukončení
aktivit. V případě zjištění závad, poškození či zničení obecního majetku v tělocvičně, pověřená
osoba ihned informuje starostu či místostarostu. Případná škoda bude vymáhána po nájemci
občansko-právní cestou, pokud se na úhradě škody nedohodnou obě strany jinak.
9. Úklid obecní tělocvičny si zajišťuje nájemce.
10. V Obecní tělocvičně je zakázáno konzumovat jídlo, kouřit, požívat alkoholické či jiné návykové
látky a zacházet s otevřeným ohněm.
11. V případě zranění osob při sportovních či relaxačních aktivitách nenese Obec Řídeč žádnou právní
odpovědnost. Využívání nářadí ke cvičení je na vlastní nebezpečí. V případě úrazu je povinen
nájemce zajistit lékařské ošetření a vyrozumění zákonného zástupce pokud jde o dítě. O této
skutečnosti neprodleně informovat zřizovatele obecní tělocvičny.
12. Je zakázáno skladovat v obecní tělocvičně jakékoliv vlastní vybavení a zařízení, pokud není mezi
zřizovatelem a nájemcem tato skutečnost smluvně či jinak dohodnuta.
13. Využívání obecní tělocvičny je za úplatu, která je stanovena zastupitelstvem obce Řídeč na částku
20,- Kč za každou započatou hodinu. Vstup dětem je umožněn pouze v přítomnosti osoby starší
15-ti let.
14. Platby za využívání obecní tělocvičny jsou splatné jedenkrát měsíčně a to vždy první pondělí v
následujícím měsíci na Obecním úřadě Řídeč v době od 15.00-18.30 hodin na základě výkazu o
pronájmu obecní tělocvičny.
15. Náklady za provoz obecní tělocvičny nese zřizovatel ze svého rozpočtu a poplatků vybraných za
užívání tělocvičny.
16. Zřizovatel je oprávněn provozní řád obecní tělocvičny doplnit kdykoliv dle svých potřeb.
17. Před započetím sportovních a relaxačních aktivit je každý povinen seznámit se s provozním
řádem obecní tělocvičny.

Čl. II
Provozní řád obecní tělocvičny nabývá platnosti dne 1. 7. 2020 a ruší se tímto Provozní řád obecní
tělocvičny ze dne 1. 1. 2012.

Důležitá telefonní čísla :
Hasiči 150
Lékařská služba

155

Policie 158

V Řídeči den 25.6.2020

Jaroslav Míča
starosta

podepsal
Jaroslav Digitálně
Jaroslav Míča
Datum: 2020.06.25
Míča
09:47:25 +02'00'

