Obecní úřad obce Lazinov

Pravidla pro pronájem obecních staveb v zátoce
Ruší se „Pravidla pro užití veřejných ploch u budovy obecního úřadu a zasedací místnosti obecního
úřadu“ ze 7. 5. 2012.

Pravidla pro pronájem staveb v zátoce
1. Pronájem přístřešku pro hudbu (tzv. „Rogala“) je možný pouze na základě předchozí domluvy s
obecním úřadem, tj. se starostou, místostarostou nebo s administrativní pracovnicí, a po
uhrazení nájemného.
2. Nájemné za využití „Rogala“ je 100,- Kč za den (i započatý) a vybírá ho obecní úřad.
3. Nájemné nezahrnuje cenu za odběr elektrické energie a používání WC.
4. Odběr el. energie ze zásuvek v přístřešku („rogalo“) nebo u „vánočního stromku“ (vč. výše a
způsobu úhrady obci za odběr elektřiny) je nutné si předem dohodnout s obecním úřadem.
5. Odběr el. energie ze zadních skladů, použití WC v budově OÚ nebo použití venkovní terasy
(včetně výše a způsobu úhrady nájemci pohostinství za odběr elektřiny a použití WC) je nutné
si předem dohodnout s nájemcem pohostinství.
6. Poplatek za zvláštní užití hřišť a dalších veřejných ploch je dán obecně závaznou vyhláškou
obce Lazinov o místních poplatcích a vybírá ho obecní úřad.
7. Pronajaté stavby a využitou veřejnou plochu je nutné udržovat v pořádku a předat je
v uklizeném stavu bez odpadků. Je nutné zajistit si úklid pytlů s odpadky (ty nesmí např. zůstat
odložené vedle popelnic).
8. Nelze omezovat návštěvníky pohostinství.
9. Přístupovou cestu k přehradě je nutné udržovat vždy průchozí a průjezdnou.

Pravidla pro pronájem zasedací místnosti obecního úřadu
1. Pronájem zasedací místnost OÚ je možný pouze na základě předchozí domluvy nájemce
s hostinským a po uhrazení nájemného. (Vybrané nájemné předá hostinský obecnímu úřadu).
2. Nájemné za užití zasedací místnosti OÚ je:
 400,- Kč /den za akci v topné sezóně (1.10. – 30.3.)
 200,- Kč /den za akci mimo topnou sezónu.
3. Kuchyňské a jídelní vybavení (pokud ho potřebuje) si nájemce přebere od hostinského a po
skončení akce mu je zase předá. Případnou škodu musí nájemce uhradit.
4. V celém prvním patře obecního úřadu platí přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm!
5. Zasedací místnost se vrací uklizená, podlaha zametená, v případě potřeby vytřená.
6. Při odchodu je nutné vypnout všechny spotřebiče (boiler, rychlovarnou konvici a troubu)
a důkladně zamknout balkonové dveře, dveře k venkovnímu schodišti i dveře k vnitřnímu
schodišti.
7. Při užívání zasedací místnosti je nutné se chovat ohleduplně k lidem bydlícím v okolí a hostům
pohostinství (hluk udržet v přijatelných mezích atd.).
8. Nesmí se používat další vybavení (kuchyňské a jídelní vybavení, cvičební pomůcky atd.), které
nebylo nájemci předáno.
Platnost od: 16. 6. 2014
Ing. Pavel Novotný
starosta obce

