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Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou na svém veřejném zasedání konaném dne
15. 5. 2012 svým usnesením č. 124/2012 schvaluje tento provozní řád sportovně-rekreačních
zařízení obce Teplice nad Bečvou:

Čl. 1
Předmět úpravy, společná ustanovení
(1)

Obec Teplice nad Bečvou především pro své občany a pro zpříjemnění jejich pobytu v
obci zřídila a provozuje následující sportovně-rekreační zařízení:
 sportovně-rekreační areál "Na výsluní"
 tenisový kurt "Na výsluní"
 dětské hřiště "Na výsluní"
 víceúčelové hřiště za bývalou Hasičskou zbrojnicí
 společenská místnost bývalé Hasičské zbrojnice

(2)

V zájmu zajištění bezpečnosti uživatelů sportovně-rekreačních zařízení, dodržování
veřejného pořádku a udržení těchto zařízení v provozuschopném stavu, vydává Obec
Teplice nad Bečvou tento Provozní řád.

(3)

Provozní doba výše vyjmenovaných areálu je od 6:00 do 22:00 hodin. Vzhledem ke
konkrétním světelných či klimatickým podmínkám může být provozní doba správcem v
konkrétním případě upravena, vždy ale tak, aby nedocházelo k porušování ostatních
předpisů obce (např. nutnost dodržování nočního klidu).

(4)

Zahájení a ukončení sezóny pro jednotlivé areály určuje dle konkrétních klimatických
podmínek a dle stavu jednotlivých sportovišť správce.

(5)

Každý z uživatelů výše vyjmenovaných areálů je povinen se před vstupem do areálu
seznámit se zněním tohoto provozního řádu a je povinen se jím v plném rozsahu řídit.

(6)

V případě pronájmu areálu či jeho části zodpovídá nájemce v rámci svých možností i za
to, že se provozním řádem budou řídit i všechny ostatní osoby zúčastněné na akci, pro
kterou má areál nebo jeho část pronajaté.

(7)

Osobám, které se předem neseznámily se zněním provozního řádu, nesouhlasí s ním
nebo se jím odmítají řídit, je vstup do areálů sportovně rekreačních zařízení zakázán,
případně mohou být z těchto areálů vykázány.

(8)

Uživatel tím, že vstoupí do prostoru areálu, bere na vědomí, že tak činí pouze na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost! Provozovatel areálů (Obec) nenese žádnou zodpovědnost za
škody na majetku či zdraví uživatelů areálů.

(9)

Míče, jakož i jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami.

(10) Provozovatel areálů si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly dodržování
ustanovení tohoto provozního řádu s možností vykázání osob odmítajících se i přes
upozornění tímto řádem řídit. V případě závažného či opakovaného porušování
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provozního řádu pak má právo provozovatel akci okamžitě (bez náhrady) ukončit,
případně odmítnout témuž nájemci opětovné pronajmutí areálu.
(11) Ve všech areálech je především přísně zakázáno:
 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, znečišťování prostranství
samotného areálu i jeho okolí, ničení zeleně či zařízení a vybavení areálů
 vnášení střelných zbraní, výbušnin (včetně zábavní pyrotechniky), jedovatých
látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožující zdraví a bezpečnost i jakákoliv
manipulace s nimi
 kouření, vstup a manipulace s otevřeným ohněm (netýká se sportovněrekreačního areálu "Na výsluní", kde tento zákaz ve venkovních prostorách
neplatí)
 konzumace a vnášení alkoholu (netýká se sportovně-rekreačního areálu "Na
výsluní") a užívání omamných a psychotropních látek
 vstupovat osobám silně podnapilým, či osobám pod vlivem omamných či
psychotropních látek
 venčení a volné pobíhání psů či jiných zvířat
 pro soukromé účely používat ozvučovací techniku či jakákoliv jiná zařízení,
která by mohla nadměrně rušit a obtěžovat zejména obyvatele přilehlých
nemovitostí, ale i jiné návštěvníky areálů či obce (zákaz platí i pro nadměrné
hlasité projevy účastníků akce)
 vjíždět jakýmikoliv motorovými dopravními prostředky, na kole, koloběžce či
kolečkových bruslích, vyjma pohybu po zpevněných příjezdových
komunikacích, případně pokud se jedná o údržbu areálů

Čl. 2
Provozní řád sportovně-rekreačního areálu "Na výsluní"
(1)

Sportovně-rekreačním areálem "Na výsluní" (dále jen "areál") se pro účely tohoto
provozního řádu rozumí:
 otevřené ohniště s přístřeškem
 venkovní posezení (stoly a lavice)
 pevný stůl na stolní tenis
 travnatá plocha pro posezení či volné sportování (vč. 2 branek)
 klubovna se sociálním zařízením (pouze v případě pronájmu)

(2)

Pro individuální návštěvníky je areál kdykoliv v rámci provozní doby volně přístupný
(mimo dobu, na kterou je areál pronajat konkrétnímu nájemci).

(3)

Při příchodu do areálu je každý z návštěvníků povinen se přesvědčit, že areál je v
pořádku, uklizen a nejsou patrná žádná poškození, která by bránila užívání. V případě
zjištěných nedostatků musí tyto návštěvník neprodleně nahlásit (telefonicky) správci
areálu. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že náhrada škody za případně
zničenou součást areálu bude vymáhána po tomto návštěvníkovi.

Obec Teplice nad Bečvou

PROVOZNÍ ŘÁD
sportovně-rekreačních zařízení
obce Teplice nad Bečvou

Strana 3
(celkem
10)

(4)

Před opuštěním areálu je povinen každý z uživatelů po sobě uklidit, uvést areál do
původního stavu a odpadky vyhodit do nádob pro ně určených. Případná poškození
nahlásí správci areálu a dohodne s ním případnou účast na náhradě či opravě.

(5)

V areálu platí přísný zákaz venčení a volného pobíhání psů i jiných zvířat.

(6)

Sportovně-rekreační areál je možno též za úplatu pronajmout pro konání soukromých či
jiných sportovně-společenských akcí především občanů obce či místních organizací.

(7)

Rezervaci areálu je nutno provést minimálně 14 dní přede dnem konání akce u správce.
Zájemce při rezervaci uvede jméno, kontaktní údaje (telefon), účel a datum konání akce,
čas zahájení a ukončení akce a předpokládaný počet účastníků akce. Dále uvede, má-li
současně se sportovně-rekreačním areálem zájem i o rezervaci tenisového kurtu.

(8)

Rezervace areálu je možná i v pozdějším termínu, v případě současného požadavku na
tenisový kurt však nájemce musí ve vyhrazených hodinách strpět hráče, kteří již měli
tento kurt před datem provedení rezervace areálu rezervován a musí jim na uvedenou
dobu tenisový kurt uvolnit.

(9)

Nájemce areálu, který nepožadoval pro svou akci též rezervaci tenisového kurtu, může
tento při své akci užívat v plném rozsahu, ovšem pouze v době, po kterou tento kurt
není využíván jinými sportovci (kteří si jej řádně zarezervovali). Rezervace areálu bez
současného požadavku na rezervaci kurtu není proto pro správce důvodem k odmítání
dalších požadavků na rezervaci tenisového kurtu (i po datu rezervace areálu).

(10) Před začátkem pronájmu se nájemce na pokyn správce dostaví k osobnímu převzetí
areálu. Se správcem sepíše smlouvu o podmínkách pronájmu, obdrží od něj 1 pár klíčů
od areálu a spolu se správcem (či jím jmenovaným zástupcem) provedou fyzickou
kontrolu stavu areálu, o čemž do smlouvy provedou zápis. Nájemce uhradí správci cenu
nájmu dle platného ceníku a současně zaplatí kauci v předepsané výši na případné
škody vzniklé při nájmu areálu. Na všechny uvedené platby správce areálu vystaví
nájemci příslušná potvrzení (mohou být součástí smlouvy).
(11) Po ukončení akce provede nájemce neprodleně úklid areálu a vyzve správce k jeho
kontrole. Po provedené kontrole areálu správcem (nebo jím jmenovaným zástupcem)
provedou oba o této kontrole záznam do smlouvy o pronájmu a v případě, že nebylo při
této kontrole shledáno chyb vrátí správce nájemci plnou výši kauce dle předchozího
bodu, což si nechá nájemcem opět potvrdit.
(12) V případě zjištěných závad při navrácení areálu nájemcem je nutno tyto závady přesně
specifikovat a popsat do smlouvy o pronájmu (případně do přejímacího protokolu),
který obě strany podepíší a současně se dohodnou na způsobu nápravy. Pokud je to
možné, určí správce nájemci termín, do kterého uvede poškozenou věc do původního
stavu. Pokud se tak stane, pak po kontrole nápravy vrátí správce nájemci plnou výši
kauce. Pokud se tak nestane, nebo takový způsob nápravy není možný, provede opravu
(nápravu) provozovatel (obec) s tím, že její náklady budou následně vymáhány po
nájemci. Pokud cena opravy nepřesáhne výši kauce, nevyčerpaná částka z této kauce se
vrátí nájemci, pokud cena opravy přesáhne kauci, bude rozdíl vymáhán od nájemce a až
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do úplného splacení tohoto závazku může být nájemci odepřeno opětovné pronajmutí
areálu.
(13) V případě závažného porušení provozního řádu či neuposlechnutí opakované výzvy
správce či jiného zástupce provozovatele, propadá celá výše kauce ve prospěch obce
Teplice nad Bečvou, a to i v případě předčasného ukončení nájmu. Právo na náhradu
případných škod dle předchozího odstavce tímto ale není omezeno.

Čl. 3
Provozní řád tenisového kurtu "Na výsluní"
(1)

Tenisový kurt "Na vysluní" (dále jen tenisový kurt) je určen pro provozování síťových
míčových her (tenis, volejbal, nohejbal, apod.). Pro účely tohoto provozního řádu se jím
rozumí:
 oplocené sportoviště s umělým povrchem v areálu "Na výsluní"
 přilehlá klubovna se sociálním zařízením
 osvětlení areálu

(2)

V (do) prostoru tenisového kurtu je zakázáno především:
 vnášet jakékoliv předměty nesouvisející se hrou
 vnášet skleněné nádoby či jiné předměty, které by při rozbití mohly být
nebezpečné pro hráče
 vpouštět psy a jiná zvířata a to i na vodítku
 vhazovat jakékoliv předměty na plochu hřiště
 věšet se na oplocení
 věšet se na síť, případně ji nadměrně přepínat
 jakkoliv jinak poškozovat zařízení a inventář sportoviště a to včetně přilehlé
klubovny
 vstupovat do prostor areálu v silně znečistěné obuvi či obuvi s výrazným
vzorkem či takové, která by mohla způsobit poškození umělého povrchu
(tretry, kopačky se špunty,...)
 jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.

(3)

Vzhledem k charakteru sportoviště je nutné si čas na tomto tenisovém kurtu předem
rezervovat - rezervaci je možno provést jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky
obce.

(4)

Rezervace se provádí u správce areálu (telefonicky, e-mailem, osobně) a to nejdéle 14
dní předem. Při rezervaci uživatel uvede své jméno, kontakt (telefon či e-mail), datum a
čas požadované rezervace. Současně uvede, jedná-li se o občana obce nebo návštěvníka
(pokud chce uživatel uplatnit pro pronájem tenisového kurtu zvýhodněnou cenu pro
občany obce, musí mít ten, kdo rezervaci provádí a současně minimálně jeden ze
skutečně hrajících hráčů, trvalý pobyt v obci Teplice nad Bečvou, nebo musí v této obci
prokazatelně dlouhodobě žít, případně být k Obci v zaměstnaneckém poměru).
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(5)

O stavu rezervace a o vytížení tenisového kurtu se mohou všichni zájemci informovat u
správce areálu, případně nezávazně na internetových stránkách obce (po zprovoznění
této služby).

(6)

Pokud uživatel nezruší svou rezervaci minimálně 4 hodiny před plánovaným začátkem
má se za to, že svůj pronájem kurtu zrealizoval a bude mu za toto využití kurtu účtován
poplatek dle platného ceníku. Tento poplatek bude odpuštěn pouze v případě, že se na
původně blokovaný termín podaří zajistit náhradníky.

(7)

Poplatek za pronájem kurtu se též nehradí v případě výrazně zhoršeného počasí (za
dobu, kdy objektivní podmínky neumožnily řádné využití kurtu)

(8)

Uživatel si po dohodě se správcem areálu u něj vyzvedne klíče od tenisového kurtu a
přilehlé klubovny. Správce uživatele současně informuje o všech závadách v areálu,
které již byly předchozími uživateli nahlášeny a doposud nejsou vyřešeny.

(9)

V případě cizího hráče (návštěvníka obce) provede uživatel současně s převzetím klíčů
úhradu ceny pronájmu a zaplatí kauci dle platného ceníku za pronájem klíčů. Kauce je
vratná po ukončení pronájmu a navrácení klíčů správci areálu (v odůvodněných
případech nebo namátkově může správce provést i kontrolou stavu areálu). V případě
občana obce se kauce zpravidla nevyžaduje a úhrada nájemného se provádí až po
dohodě se správcem areálu (jednotlivé platby je možno slučovat, nejdéle však za 1x za
měsíc). Dle vlastního uvážení může správce upustit od kauce i u cizích hráčů, případně i
u těchto hráčů povolit platbu pronájmu dodatečně dle pravidel pro místní hráče, a to
hlavně v případech, kdy daný hráč navštěvuje areál pravidelně a je správci znám.

(10) Při navracení klíčů nájemce současně nahlásí, po jak dlouhou dobu využíval osvětlení
tenisového kurtu a zaplatí (v případě místního přizná k následné platbě) částku dle
ceníku za užití osvětlení (tímto osvětlením se myslí pouze hlavní halogenová svítidla
kolem vlastního tenisového kurtu). Současně může uživatel správci oznámit veškeré své
náměty či požadavky, např. nutnost údržby areálu či provedení některých oprav.
(11) Nájemce ihned po příchodu na sportoviště provede jeho kontrolu. V případě zjištění
jakékoliv závady tuto zapíše do sešitu, který je k dispozici v klubovně a současně
okamžitě tyto závady nahlásí správci. Dále se zachová dle pokynů správce areálu. V
případě nenahlášení se vystavuje nebezpečí, že budou náklady na odstranění závad
vymáhány na něm. Stejně tak nahlásí např. nadměrné znečištění areálu, nevypnutí
některých elektrických spotřebičů, či jiné nedostatky.
(12) Nájemce může pro svou potřebu v klubovně zapnout hlavním vypínačem elektrický
ohřívač vody. O čase tohoto zapnutí provede záznam do kontrolní knihy. Za jeho
použití se neplatí (vyjma sankce, kdy se zjistí, že nechal ohřívač zapnutý i po svém
odchodu).
(13) V případě nepříznivých světelných podmínek může uživatel tenisového areálu využít
halogenového osvětlení tenisového kurtu. V takovém případě zapíše do záznamníku, k
tomuto účelu zřízeného a uloženého v klubovně sportovního areálu, čas zapnutí a
vypnutí osvětlení. Stejný údaj poté sdělí správci areálu při odevzdávání klíčů. Za dobu
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využití osvětlení pak uživatel zaplatí poplatek dle platného ceníku (poplatek se hradí za
každou započatou 1/2 hodinu užití osvětlení).
(14) Po ukončení užívání sportoviště je nájemce, před jeho opuštěním, povinen učinit
minimálně následující úkony:
 provede mírné povolení sítě, aby zbytečně nenamáhala v době mimo hru,
sloupky
 překontroluje stav sportoviště, případné odpadky či jiné nečistoty uklidí a
vyhodí do nádoby na komunální odpad
 překontroluje stav klubovny případně provede její úklid
 překontroluje vypnutí všech elektrických spotřebičů, hlavně venkovní
osvětlení kurtu a elektrického ohřívače vody v klubovně (o jejich vypnutí
provede záznam do kontrolních knih)
 překontroluje řádné uzamčení areálu (tenisového kurtu i klubovny) a vypnutí
všech světel
(15) V případě, že ihned po ukončení užívání sportoviště jedním nájemcem nastupuje
nájemce druhý je možno po vzájemné dohodě splnění úkolů dle předchozího bodu
přenést na následujícího nájemce - ten na sebe bere odpovědnost za jejich splnění. V
případě, kdy ale předešlý nájemce používal elektrický ohřívač vody případně osvětlení
kurtu, je nutno i v těchto případech provést zápisy do příslušných kontrolních knih (stačí
zaznačit čas zahájení užívání druhým nájemcem, tento čas se automaticky bere jako čas
řádného ukončení užívání zařízení předchozím nájemcem).
(16) Každý nájemce je plně zodpovědný za případnou ztrátu či zneužití zapůjčených klíčů od
areálu. Je přísně zakázáno vytváření duplikátů těchto klíčů. V případě ztráty klíčů, resp.
zjištění, že došlo k jejich předání třetí osobě či byly klíče použity pro výrobu duplikátů,
je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu dle platného ceníku.

Čl. 4
Provozní řád dětského hřiště v areálu "Na výsluní"
(1)

Dětské hřiště v areálu "Na výsluní" je určeno pro pohybové aktivity dětí, hlavně
předškolního a nižšího školního věku. Této skutečnosti je také uzpůsobena celková
koncepce hřiště i hrací prvky na tomto hřišti použité.

(2)

Za bezpečnost svých dětí na hřišti v plném rozsahu zodpovídají jejich rodiče.

(3)

Provozovatel hřiště (Obec Teplice nad Bečvou) provádí pravidelnou údržbu a kontroly
hřiště, přesto jsou všichni rodiče povinni před zahájením užívání hřiště jejich dětmi ve
vlastním zájmu zkontrolovat stav jednotlivých hracích prvků i stav celého hřiště.
Případné zásady a nedostatky jsou povinni ihned nahlásit pracovníkovi obecního úřadu
(případně správci přilehlého sportovního areálu)

(4)

Rodiče jsou povinni též před použitím hřiště posoudit schopnosti a dovednosti svých
dětí a porovnat je s náročností jednotlivých hracích prvků.
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(5)

Rodiče nesmí ponechat děti na hřišti bez dozoru ani se vzdálit, aniž řádný dozor
plnoletou a řádně poučenou osobou zajistili.

(6)

Vstup na dětské hřiště je pro všechny zájemce zdarma.

(7)

Správce areálu (případně pověřený pracovník obecního úřadu) může ze hřiště s
okamžitým účinkem vykázat děti, které:
 svým chováním ohrožují sebe či ostatní hrající si děti
 svými tělesnými schopnostmi evidentně nestačí na bezpečný pohyb na
jednotlivých hracích prvcích
 svými tělesnými proporcemi či způsobem svého chování přetěžují jednotlivé
hrací prvky, ničí je či takové zničení u nich důvodně hrozí
 pohybují se po hřišti bez dozoru a vzhledem k jejich věku hrozí nebezpečí
poranění

(8)

Do celého areálu dětského hřiště je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat (a to i na
vodítku)!

(9)

V celém areálu dětského hřiště platí přísný zákaz kouření.

(10) Všichni návštěvníci areálu dětského hřiště jsou povinni udržovat pořádek a maximální
čistotu areálu.

Čl. 5
Provozní řád víceúčelového hřiště za bývalou Hasičskou zbrojnicí
(1)

Víceúčelové hřiště za bývalou Hasičskou zbrojnicí (dále jen sportoviště) je určeno pro
provozování individuálních i kolektivních míčových sportů (volejbal, nohejbal,
košíková, malá kopaná,...)

(2)

Sportoviště je k dispozici všem zájemcům z řad občanů naší obce kdykoliv v rámci
provozní doby (mimo rezervované časy) bez nutnosti předběžné rezervace.

(3)

Využívání sportoviště je bezplatné (vyjma případů uvedených dále).

(4)

Před samotným používáním sportoviště je nutno provést jeho kontrolu a případné
závady nahlásit správci sportovních areálů.

(5)

Na sportovišti je uživatelům zakázáno provádění jakékoliv veřejné produkce, která by
mohla ohrozit klidné využívání areálu i přilehlého kiosku a která by rušila klid obyvatel
žijících v přilehlém okolí.

(6)

Rezervaci sportoviště je možno provést pouze výjimečně, a to:
 pro účely konání pravidelných sportovních akcí
 pro účely mimořádných hromadných akcí (turnaje, den obce apod.)

(7)

Rezervaci sportoviště posuzuje sportovní komise starosty obce Teplice nad Bečvou. Na
její provedení není nárok a záleží pouze na posouzení komise. Ta přihlíží hlavně k
charakteru sportovní akce, pro kterou by mělo být sportoviště rezervováno a k době
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požadované rezervace - s přihlédnutím na dodržení hlavního účelu hřiště, tedy
poskytnutí dostatečného časového prostoru pro sportovní vyžití naší mládeže.
(8)

Při žádosti o rezervaci na konání pravidelných sportovních akcí žadatel uvede své
iniciále, kontaktní údaje, popis sportovní aktivity a popis, pro koho je určena, den v
týdnu a dobu požadované rezervace. V případě schválení sportovní komisí nájemce
provede úhradu za tuto rezervaci, po jejímž vyrovnání je rezervace zapsána do plánu
rezervací a nájemce tak má v uvedeném čase (v průběhu celé provozní sezony)
přednostní právo na využití areálu. (v případě, že se v uvedený čas nedostaví, je možno
užívat areál jinými zájemci, tito však musí areál kdykoliv v rezervované době uvolnit,
pokud se nájemce dostaví).

(9)

Informace o schválených rezervacích je v případě pravidelných rezervací vyvěšena
přímo u vstupu do sportovního areálu, o všech rezervacích je možno se informovat u
správce sportovních zařízení a dále na internetových stránkách obce Teplice nad
Bečvou (poté, co bude služba zřízena).

(10) Rezervace dle bodu výše je nepřenosná - nelze ji převést na jinou osobu bez
předchozího schválení sportovní komisí (jiná osoba nezískává automaticky práva
původního nájemce).
(11) Pokud nájemce opakovaně a bez řádné omluvy rezervovaných hodin nevyužívá, bude
mu rezervace bez náhrady zrušena (za nevyužívání rezervované doby se nepovažuje
neúčast z důvodu špatného počasí)
(12) V (do) prostoru sportoviště je zakázáno především:
 vnášet jakékoliv předměty nesouvisející se hrou
 vnášet skleněné nádoby či jiné předměty, které by při rozbití mohly být
nebezpečné pro hráče
 vpouštět psy a jiná zvířata a to i na vodítku
 vhazovat jakékoliv předměty na plochu hřiště
 věšet se na oplocení
 věšet se na síť, případně ji nadměrně přepínat
 jakkoliv jinak poškozovat zařízení a inventář sportoviště
 vstupovat do prostor areálu v silně znečistěné obuvi či obuvi s výrazným
vzorkem či takové, která by mohla způsobit poškození umělého povrchu
(tretry, kopačky se špunty,...)
 jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.
(13) Před opuštěním hřiště je každý povinen uklidit po sobě.

Čl. 6
Provozní řád společenské místnosti bývalé Hasičské zbrojnice
(1)

Pro potřeby občanů obce je k dispozici Společenská místnost v budově bývalé Hasičské
zbrojnice se zařízeným kuchyňským koutem, hracím koutkem pro děti s audiovizuální
technikou a s vybavením pro stolní tenis.
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(2)

Pro občany obce je využití této místnosti po předchozí domluvě pro nekomerční akce
zdarma, komerční akce jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

(3)

Pro konání pravidelných akcí je možno požádat na obecním úřadě o rezervaci
pravidelného termínu. Tato rezervace je zpoplatněna dle platného ceníku.

(4)

V případě pravidelných rezervací si provozovatel (Obec) vyhrazuje právo přednostního
užití společenské místnosti pro mimořádné akce obecního významu (zasedání
zastupitelstva, obecní výstavy či jiné akce pořádané Obcí) - pokud tyto akce kolidují s
rezervovaným termínem, bude nájemci nabídnut termín náhradní případně náhrada
tohoto termínu se bude řešit dohodou obou stran.

(5)

Stav pravidelných rezervací je možno si ověřit dotazem na obecním úřadě, případně na
internetových stránkách obce (poté, co bude služba zřízena)

(6)

Uživatel společenské místnosti zodpovídá za pořádek, úklid a uvedení prostor do
původního stavu před předáním zpět provozovateli.

(7)

Případné závady je nutno nahlásit předem pracovníkovi obecního úřadu.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce, t.j.:
15. květnem 2012.

Dr. Ing. Aleš Havránek

Pavel Táborský

místostarosta obce

starosta obce

Obec Teplice nad Bečvou

strana č. 1

CENÍK
platnost:
od 15. 5. 2012

k provoznímu řádu sportovně-rekreačních zařízení obce
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou na svém veřejném zasedání konaném dne 15. 5. 2012
svým usnesením č. 123 schvaluje tento ceník k provoznímu řádu sportovně-rekreačních
zařízení obce Teplice nad Bečvou č. ze dne 15. 5. 2012:

1. Sportovně-rekreační areál "Na výsluní"
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pronájem areálu (místní občan)
200,- Kč / 1 den
pronájem areálu vč. rezervace tenis. kurtu (místní občan) 300,- Kč / 1 den
pronájem areálu (cizí občan):
1.000,- Kč / 1 den
pronájem areálu vč. rezervace tenis. kurtu (cizí občan):
1.500,- Kč / 1 den
vratná kauce na úhradu škod
1.000,- Kč / akci
ztráta / zneužití klíče
500,- Kč / jednorázově

2. Tenisový kurt "Na výsluní"
a)
b)
c)
d)

pronájem kurtu (minimálně 1 hrající místní občan)
pronájem kurtu (cizí občan)
příspěvek na osvětlení (každých započatých 30 minut)
kauce na vrácení klíče (pouze cizí)

20,- Kč
100,- Kč
25,- Kč
500,- Kč

/ 1 hodinu
/ 1 hodinu
/ 30 minut
/ výpůjčku

3. Víceúčelové hřiště za bývalou Hasičskou zbrojnicí
a) rezervace sportoviště pro pravidelné kolektivní sportovní akce
pro převážně místní sportovce
zdarma
b) rezervace sportoviště pro pravidelné kolektivní sportovní akce
pro převážně cizí sportovce
100,- Kč / hodinu
c) rezervace sportoviště pro mimořádnou jednorázovou kolektivní
akci (místní pořadatel)
zdarma
d) rezervace sportoviště pro mimořádnou jednorázovou kolektivní
akci (cizí pořadatel)
250,- Kč / 1 den

4. Společenská místnost bývalé Hasičské zbrojnice
a) veškeré akce nekomerčního charakteru pro občany obce
(včetně pravidelných akcí na základě rezervace)
zdarma
b) akce komerčního charakteru mimo topnou sezonu
100,- Kč / 1 hodinu
c) akce komerčního charakteru v průběhu topné sezony
250,- Kč / 1 hodinu
V případě opakovaných či dlouhodobých akcí individuální kalkulace.

V Teplicích nad Bečvou 15. 5. 2012

Pavel Táborský
starosta obce

Správce sportovních areálů:

Ing. Lucie Přibylová

tel.:
777 187 334
e-mail: nemcoval@post.cz

