PROVOZNÍ ŘÁD Cihelňáku

Majetkové poměry
Vlastníkem Cihelňáku, t.j. pozemků parc. č. 349/2 a 893, zapsaných na k.ú. Kutná Hora v LV č.
10001 pro obec a k.ú. Močovice a na nich umístěné dřevostavby je obec Močovice.
Cihelňák je vybaven inventářem v majetku obce Močovice dle inventárního seznamu.

Využití Cihelňáku
1) Pro sportovní, rekreační a výcvikové účely (zdarma).
2) Pro akce pořádané obcí a místními společenskými organizacemi (zdarma).
3) Pro místní občany na oslavu životních výročí (nájemné 200,-Kč/den).

Správce Cihelňáku
Správou Cihelňáku pověřuje starosta obce správce Cihelňáku na základě uzavřené dohody.
Povinnosti správce Cihelňáku:
Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle rezervací a objednávek.
Chrání obecní majetek před znehodnocením a zničením (hmotná odpovědnost).
Vede seznam majetku obce v Cihelňáku a připravuje majetek k ročním inventurám.
Vede evidenci akcí.
Vydává klíče osobám, které mají Cihelňák zapůjčený.
Předává Cihelňák před akcí a přebírá jej po akci.
Ztrátu a poškození majetku řeší s aktuálním nájemcem.
Provádí drobné opravy, je-li třeba, zajistí kvalifikovanou opravu.
Připravuje popelnice k odvozu odpadků.
Zodpovídá za úklid Cihelňáku, zajišťuje nákup čistících a hygienických prostředků.
V zimním období zajišťuje rozvod vody před zamrznutím.
Vykonává dozor nad dodržováním Návštěvního řádu Cihelňáku.

Provoz Cihelňáku
Rozvrh využití Cihelňáku vede správce Cihelňáku.
Pronájem Cihelňáku je nutné dohodnout se správcem Cihelňáku předem.
Správcem je pak nájemci /pořadateli/ Cihelňák předán k využití. Současně je dohodnut termín
zpětného předání po akci a případná úhrada nájemného. Nájemce /pořadatel/ po akci předá Cihelňák
vyklizený a vyčištěný. Rovněž předá kompletní a čistý pronajatý inventář. Chybějící položky
inventáře nájemce /pořadatel/ buď nahradí nebo provede finanční vyrovnání při úhradě nájemného.
Uhradí rovněž případné jiné škody na majetku obce.

Provoz hřiště
Sportoviště je volně přístupné.
Pokud se na něm bude konat organizovaná sportovní, či společenská akce, je možné (po dohodě se
správcem Cihelňáku ) využívat sociální zařízení v dřevostavbě.
Močovice, 5.9. 2018
Obec Močovice
Schváleno Zastupitelstvem obce Močovice Usnesením č. 18/83, dne 5.9.2018.

