Provozní řád víceúčelového hřiště v Mutěnicích u ZŠ

Čl. I.
Účel sportovního hřiště
1. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit na umělém
povrchu, jako jsou malá kopaná, házená, volejbal, nohejbal, tenis, košíková a
florbal.
2. Běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny vč. požárního
sportu.
3. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být v dohodnutých hodinách
vyčleněno pro školské, společenské a sportovní organizace.

Čl. II.
Správa hřiště
1. Celý areál je majetkem Obce Mutěnice a správu provádí prostřednictvím
správce kulturních a sportovních zařízení, dále jen správce.
2. Obec Mutěnice zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy, běžecké dráhy,
oplocení, zajišťuje otevírání a zavírání areálu.
3. Správce dohlíží na dodržování Provozního řádu (PŘ) návštěvníky a je
oprávněn vykázat ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a PŘ nedodržují.
4. Provozovatel neručí za odložené věci a nenese zodpovědnost za škody či
zcizení soukromých věcí návštěvníků.
5. Každý návštěvník pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně ohlásit správci.
7. Správce přijímá objednávky na rezervace a vede evidenci obsazenosti
hřiště.
8. Údržba a provoz se řídí návodem, který předal dodavatel stavby.

Čl. III.
Provozní doba
1. Otevírací doba pro období: duben – červen, září –listopad
Pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hodin – Základní škola

od 16:00 – 20:00 hodin – pro veřejnost
Sobota – neděle od 9:00 - 20:00 hodin – pro veřejnost

červenec – srpen
Pondělí – neděle od 9:00 - 21:00 hodin pro veřejnost
2. Provozní doba pro veřejnost může být upravena podle předem domluvených
akcí sportovních, společenských organizací, firem nebo skupiny občanů.
3. Pobyt v areálu mimo provozní dobu je zakázán.

Čl. IV.
Poplatky za užívání hřiště
1. Využití hřiště Základní a mateřskou školou v Mutěnicích, ve sjednané době je
bezplatné
2. Školské, sportovní a společenské organizace, občané pro soukromé sportovní
aktivity zaplatí sjednanou sazbu, viz příloha NS.
3. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu a využití hřiště se správcem a zaplatí
mu daný nájem. Potom správce umožní využití hřiště.
4. Hrací doba – hodina nájmu - je 60 minut. Po uplynutí sjednaného času je
povinnost hřiště uvolnit dalšímu zájemci.
5. Ceny nájmů neuvedené v tomto PŘ stanoví RO Mutěnice
6. Zproštění nájmu je možné pouze na základě žádosti podané s předstihem
RO Mutěnice.
Provozní řád byl schválen Radou Obce Mutěnice dne 17. března 2015 pod č.
j. 195/17/03.

MVDr. Dušan Horák
starosta

Ceník za pronájem sektorů víceúčelového hřiště v Mutěnicích u ZŠ
Sektor
Cena Kč/ hod vč. DPH
večerní osvětlení
ve dne
Běžecká dráha
20 Kč /osobu
zdarma
Dálkařský sektor
40 Kč
20 Kč
Tenisová tréninková zeď
60 Kč
40 Kč
Kurty (tenis, badminton, nohejbal)
100 Kč
60 Kč
Hřiště (volejbal, košíková, kopaná, florbal, házená)
180 Kč
120 Kč
Děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup bezplatný!
Děti od 10 do 15 let - 50% z ceny.
Nájmy neuvedené v tomto sazebníku, včetně nájmů dlouhodobých, určuje Rada Obce Mutěnice.
Schváleno Radou Obce Mutěnice dne 17. března 2015, č. j. 195/17/03.
MVDr. Dušan Horák
starosta

