Dohoda č......................
o příspěvku na energie, úklid, vybavení a údržbu.
Objekt - zázemí pro herce - č.e. 60, v k.ú. Patřín je ve vlastnictví Jiváckého osadního
klubu se sídlem Jivák č.e. 60, pošta 289 37 Loučeň. Objekt spravuje osadní rada, která
pověřila konkrétní osobu uzavíráním dohod o o příspěvku na energie, úklid, vybavení a
údržbu.
Pověřená osoba:...........................................................
Jivácký osadní klub Jivák, Jivák, zastoupený pověřenou osobou na straně jedné

a

osobami na straně druhé:
Jméno a příjmení…………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………………..

dohodli využití objektu č.e. 60 od ………………………. do ………………..
Předání objektu : dne …………………………
III.
Ekonomické podmínky- úhrada:
1/ za spotřebovanou elektrickou energii se účtuje 5,50,-Kč za 1 kW a 6,50,- Kč za den za
stálé platby
2/ příspěvek na provoz a běžné režijní náklady 200,- Kč na den.
Obě částky je nutné uhradit po skončení pobytu proti pokladnímu dokladu v hotovosti.
IV.
Všeobecné podmínky přechodného úživání:
1/ Půjčování klubovny je možné dle počasí nejdříve od poloviny května do konce října.
2/ Osoba výše uvedená se zavazuje dodržovat veškerá požární a bezpečnostní předpisy
k ochraně objektu i jeho okolí, v případě nedodržení nese plnou odpovědnost za případné
škody, které se zavazuje uhradit.
3/ dále se zavazuje dodržovat podmínky stanovené osadním řádem, platné pro celou
chatovou osadu Jivák.
4/ budova se předává včetně vnitřního vybavení, které je nutné předat zpět
v nepoškozeném stavu.

5/ uživatel bere na vědomí, že voda tekoucí v objektu je pitná pouze po převaření.
6/ veškeré zařízení bude před užíváním předáno pověřenou osobou a bude provedeno
seznámení s manipulaci s el. bojlerem a vodárnou. Po skončení užívání bude objekt
převzat pověřenou osobou.
7/ po ukončení pobytu je nutné předat objekt v původním stavu, uklizený a nepoškozený.
Odpadky je nutné odvézt, není přípustné je ponechat nebo odnášet do prostoru
chatové osady nebo Loveckého hotelu.
8/ je nepřípustné provádět výzdobu a zatloukat hřebíky nebo jiné předměty do
stropu, dveří a zdí.
9/ při topení krbem je nutné topit suchým dřevem, aby nedocházelo k začernění stropu.
10/ při nedodržení výše uvedených podmínek a při způsobení škody na majetku bude
účtován zvýšený poplatek na odstranění této škody.
11/ Není dovoleno, z důvodů nebezpečí požáru, vypouštět lampiony a pořádat
ohňostroje, mimo oslav Nového roku.
12/Ve smyslu § 47,odst.6, zákona č.200/1990 o přestupcích je definována doba
nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin. Je nutné v této době zachovat klid, aby jste
nezavdali důvody ke stížnostem osadníků.
V.
Při jakémkoliv porušení této smlouvy má JOK Jivák právo odstoupit od této dohody a
ukončit užívání objektu č.e.60.

Na Jiváku dne :………………………………..

Půjčitel:…………………..

JOK Jivák ::………………………..

Stav elektroměru počáteční …………………konečný……………………….
Celková úhrada za el. energii:……………………………..
Celkový příspěvek na provoz:
Celkem:

:……………………………..

……………………………..

