
 

 

 

                         Provozní řád 
 
                       Kulturního domu v Pusté Kamenici 
 

 

 

 

     Budova Kulturního domu v Pusté Kamenici je stavbou pro shromažďování většího počtu 

osob, tj. s kapacitou více jak 200 osob. K využití je k dispozici sál s jevištěm a prostorem pod 

jevištěm, přísálí, kuchyň, místnost výčepu, sociální zařízení a dvě sklepní místnosti. 

 

     V objektu je rozvod elektrického zařízení 240/380 V, rozvod zemního plynu, vytápění 

pevnými palivy a plynovými spotřebiči. 

 

     Pro užívání jednotlivých místností musí být při kulturních, sportovních, společenských a 

jiných akcích ustanovena odpovědná osoba ( hlavní pořadatel ) starší 18-ti let a potřebné 

množství pořadatelů ( podle počtu návštěvníků ). Odpovědná osoba si převezme klíče a 

patřičné prostory Kulturního domu s tím, že hmotně odpovídá za případné vzniklé škody na 

zařízení a vybavení v době, kdy je má v užívání. Opíše si počáteční a po ukončení i konečné  

údaje na elektroměru a plynoměru. Po skončení akce prostory předává správci Kulturního 

domu nebo určené osobě zastupitelstva obce. 

 

     Při provozování sportovních aktivit odpovědná osoba organizuje sportovní činnost 

s ohledem na zařízení sálu, tak aby nedocházelo k poškozování výbavy a zařízení, případné 

škody hradí viník, není-li zjištěn, odpovědná osoba. Odpovědná osoba odpovídá za to, že se 

v prostorách Kulturního domu nebudou pohybovat cizí osoby. Po skončení činnosti si po sobě 

každý uklízí sám, úklid není v ceně pronájmu, odpovědná osoba zajistí vypnutí všech 

tepelných a elektrických spotřebičů a uzamkne objekt Kulturního domu. 

 

     Odpovědná osoba zodpovídá za volně přístupné uzávěry a vypínače energií a 

elektrorozvaděče, za dodržování technických podmínek a návodů spotřebičů ( elektrických a 

plynových ), za udržování trvale volných únikových cest a východů z objektu. 

 

     Pohyb domácích zvířat v prostorách Kulturního domu je zakázán.  
  
Ceník : 

- sál + sociální zařízení………………………………….900,-Kč 

- přísálí + sociální zařízení………………………………300,-Kč 

- kuchyň………………………………………………….100,-Kč 

- výčep + sociální zařízení……………………………….200,-Kč 

 

 

Projednáno a schváleno členy obecního zastupitelstva Obce Pustá Kamenice dne 23.2.2005. 

 

 



 

                               Žádost 
 
o pronájem Kulturního domu v Pusté Kamenici 
 

 

 

Kdo : 

 

 

 

 

Hlavní pořadatel : 

 

 

Kdy : 

 

 

Sál + sociální zařízení………………………ANO   -   NE 

Přísálí + sociální zařízení……………….…..ANO   -   NE 

Kuchyň………………………………………ANO  -   NE 

Výčep + sociální zařízení……………………ANO  -   NE 

 

 

Spotřebovaná elektrická energie :                          Spotřeba zemního plynu : 

Počáteční stav :                                                        Počáteční stav : 

Konečný stav :                                                         Konečný stav : 

 

 

Spotřeba vody :                                                        Dřevo palivové v zimě : 1000,-Kč 

Počáteční stav : 

Konečný stav : 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem a převzal jsem si zařízení s těmito 

výhradami : viz druhá strana 

 

                                                                                                                ………………………... 

                                                                                                                   hlavní pořadatel 

 

 

 

Po skončení akce předávám zařízení bez (s) poškození : viz druhá strana 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                ……….……………… 

                                                                                                                  správce objektu 


