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Pěčnov, 30. března 2021

Provozní řád víceúčelového zařízení obce
Pěčnov
Obec Pěčnov nabízí k pronájmu víceúčelové zařízení (pergola u hřiště). Provozní
řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. března 2021 usnesením č. 84.
Místní obyvatelé si mohou areál pronajmout po telefonické domluvě se
starostou obce na tel. č. 722 919 183. Poplatek za soukromou akci je stanoven
na 2.500 Kč/den. V ceně jsou zahrnuty náklady na energie, úklid, palivové dřevo
a pronájem víceúčelového sportovního hřiště. K dispozici je kryté posezení s
krbem s odkládací místností a sociálním zařízením. Tento poplatek je splatný
před konáním akce v kanceláři starosty, kde bude také sepsána smlouva o
pronájmu. V den konání akce bude nájemci víceúčelové zařízení předáno
obecním správcem. Po ukončení akce bude v dopoledních hodinách
následujícího dne předáno zpět obecnímu správci. Telefonní kontakt na
obecního správce je 725 505 188.
Pro ostatní zájemce je možné pronájem areálu po telefonické domluvě se
starostou obce na tel. č. 722 919 183. Cena za pronájem je stanovena na 8.000
Kč/den. V ceně jsou zahrnuty náklady na energie, úklid, palivové dřevo
pronájem víceúčelového sportovního hřiště. K dispozici je kryté posezení
s krbem s odkládací místností a sociálním zařízením. V areálu je také možné
využít venkovní ohniště. Poplatek je splatný před konáním dané akce
v
kanceláři
starosty
kde
bude
podepsána
smlouva
o pronájmu. Při podpisu smlouvy o pronájmu bude nájemce skládat vratnou
kauci ve výši 5.000 Kč. V den konání akce bude nájemci víceúčelové zařízení
předáno obecním správcem. Po ukončení akce bude v dopoledních hodinách
následujícího dne předáno zpět obecnímu správci. Telefonní kontakt na

obecního správce je 725 505 188. Při předání víceúčelového zařízení, bude
kauce vrácena nájemci pokud nebudou porušena pravidla pro provoz
víceúčelového zařízení, či nedojde k jeho poškození. V opačném případě kauce
propadá pronajímateli. Za porušení pravidel se považuje rušení nočního klidu
po 22:00 hodině nebo parkování automobilů v areálu víceúčelového zařízení.
Parkování je umožněno na zpevněném asfaltovém parkovišti v jeho
bezprostřední blízkosti. Vjezd do areálu víceúčelového zařízení je umožněn
pouze při přípravách před akcí a následném úklidu druhý den.
Dále je možné zapůjčení party stanů, stolů a lavic za 5.000 Kč/den.
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