
Pravidla pro pronájem přístřešku na hřišti 

1. Veškeré vybavení v přístřešku je majetek SDH Rybná nad Zdobnicí. Pokud 

dojde ke zcizení či rozbití bude vyžadována náhrada od nájemce. 

2. Pokud dojde k rozbití zařízení  nebo je něco nefunkční, napište to prosím 

do sešitu. 

3. K dispozici je vše co se v přístřešku nachází, pokud nebylo domluveno 

jinak. 

4. Dřevo uložené v okolí přístřešku je majetkem SDH a NENÍ součástí 

pronájmu !  Na akci si dovezte dřevo své. 

5. Jukebox není součástí přístřešku, pokud si ho někdo chce půjčit, lze jen 

pokud je volný a v tom případě je zapůjčení jukeboxu zdarma. 

6. Při použití grilu, motor uložit do skříně a napichovací tyče umýt hned po 

použití! 

7. Okolí přístřešku, přístřešek i výčep prosím uklidit. Stoly a lavice srovnané 

a čisté. Odpad z akce si likviduje nájemce sám. 

8. Platba za pronájem se skládá ze dvou částek. Platba za pronájem SDH dle 

ceníku, platí se při předání přístřešku pronajímateli a platba za pronájem 

Obecnímu Úřadu ( elektřina ),platí se v kanceláři OU. 

9. Cena za pronájem pro SDH je pro člena SDH 300 kč , pro nečlena 500 kč. 

Místní organizace 300 kč nebo dle dohody. 

10.  Před odchodem zkontrolovat uzamknutí všech zámků, všechny 

elektrické spotřebiče vytažené ze zásuvek a vypnutý hlavní vypínač 

el.energie, lednice nechat otevřené. Nenechávat v prostoru za mřížemi 

reproduktory či jukebox ( zamykat vždy do výčepu )! 

11. Předání klíčů nájemci a opět pronajímateli, probíhá na místě!!  

12. Právo k předání přístřešku nájemci má Jiří Hanyk – tel.608 147 477 

nebo Tomáš Hynek – tel.723 739 270, případně osoba jimi pověřená!                                      

13.  Prosíme též o dodržování Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností ! - 

http://obec.rybna.cz/soubory/dokumenty/ozv/o_z_v_2-2012.pdf 

 

 

Za SDH Rybná nad Zdobnicí  

Jiří Hanyk – Hospodář sboru 

                                                                                               

http://obec.rybna.cz/soubory/dokumenty/ozv/o_z_v_2-2012.pdf


 

 

Seznam věcí  

1. Pivní chlazení -2 pípy, 2 naražeče bajonetové ,1x „žehlička“ + sanitační 

nástavec 

2. Kompresor na foukání sudu 

3. 4 lednice, jedna z nich s mrazákem 

4. 2 rychlovarné konvice 

5. Skleněné půllitry ( okolo 100 ks ) 

6. Malé odlivky 

7. Velké odlivky 

8. Hrnky a lžičky 

9. Zděný gril + síť na opékání 

10. Motor grilu + tyče na kuřata + tyč a vidlice na kýtu 

11. Malý gril přenosný  

12. Pivní sety - 13 sad ( max pro cca 130 lidí ) 

13. 3 stoly a několik židlí 

K dispozici jsou všechny věci v přístřešku.. 

( pytle na odpad, prodlužovací kabely, světla, atd..) 

 

       Za SDH Rybná nad Zdobnicí  

Jiří Hanyk – Hospodář sboru 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 


