PROVOZNÍ ŘÁD MYSLIVECKÉ CHATY HUBERTKA

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Chata Hubertka je majetkem MS Chotyně. Chata byla vybudována společným úsilím členů
MS a jejich přátel.Do užívání byla předána 16.6.1973 při příležitosti padesátých oslav
založení ČMS s cílem sloužit těmto účelům:
1)soustředění veškeré činnosti a práce vedoucí k utužení přátelských svazků celého kolektivu
MS Chotyně, jeho přátel a příznivců.
2) k rekreaci a společnému vyžití členů MS Chotyně, jeho přátel a příznivců.
3) ke krátkodobému uskladnění ulovené zvěře
4) k soustředění majetku MS a k uskladnění krmiva.

II.
POUŽÍVÁNÍ CHATY
1) Mysliveckou chatu může používat každý člen MS, jeho rodinný příslušník, hosté, příznivci
a přátelé MS za podmínek dále stanovených.

III.
PROVOZ NA CHATĚ HUBERTKA
1)Každý člen MS má propůjčen klíč od myslivecké chaty Hubertka. Je zakázáno zapůjčit
klíče od chaty jiné osobě bez vědomí správce chaty, nebo pořizování jejich duplikátů.
Porušení této zásady bude posuzováno jako hrubé porušení „Provozního řádu MS“. Ztrátu
klíčů je člen MS povinen neprodleně hlásit správci chaty, který provede okamžitě nutná
opatření(výměna všech zámků a výrobu potřebného množství klíčů). Náklady na tato opatření
hradí člen MS, který je zapříčinil.
2) Každá návštěva chaty musí být zapsána v knize návštěv s udáním data, času a účelu
návštěvy. V případě, že si člen MS zapůjčuje jakoukoliv věc ze společného majetku MS,
zapisuje tyto údaje do knihy návštěv.
3) Po ukončení pobytu na chatě je každý návštěvník povinen zajistit naprostý pořádek v chatě
i jejím okolí.
4) Při pobytu na chatě je každý návštěvník povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární
opatření, šetřit v maximální míře el. energií, plynem a vodou. Případné škody vzniklé
nedodržením obecně platných bezpečnostních předpisů a pod. jdou k tíži toho, kdo je
způsobil.
5) Chatu k užívání(pobytu) předává správce chaty konkrétní osobě, se kterou při předávání
skontrolují úplnost jejího vybavení, za kterou po dobu pobytu ručí tato osoba.
6) Předání, převzetí a doba pobytu na chatě Hubertka se zapisují do knihy ubytovaných (podle
vzoru na první straně knihy) bez rodného čísla, data narození.
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IV.
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ CHATY
1) Lovečtí přátelé člena MS, ostatní přátelé a příznivci MS zaplatí poplatek za
užívání chaty ve výši 250,-Kč za osobu a noc.Pobyt dětí do 10 let ubytovaného hosta je
bez poplatku. Chatu přejímá po ukončení pobytu správce chaty nejdéle do 11°° hod.
2) Člen MS, přímý rodinný příslušník zaplatí za užívání chaty pro svoji
oslavu(akci) poplatek na pokrytí režijních nákladů ve výši 200,-Kč za jeden den. Chatu
přejímá následující den správce chaty nejdéle do 11°°hod.
3) Po schválení členskou schůzi může být chata zapůjčena i pro akci ostatním osobám nebo
organizacím. Poplatek se stanovuje ve výši 2000,-Kč za jeden den. Chatu přejímá
následujícího dne správce chaty nejdéle do 11°°hod. Při nedodržení doby předání se
pronájemci účtuje 200,-Kč za každou opožděnou hodinu předání.
Změnit výše poplatku může členská schůze, pokud se jedná o akci Obecního úřadu, k
mysliveckým akcím, případně pro veřejně prospěšnou činnost.

V.
OSTATNÍ
1) K pobytu a akcím pořádaných na chatě dává souhlas členská schůze MS. Evidenci o akcích
a návštěvách pořádaných na chatě vede správce chaty, který zodpovídá za inventář a řádný
chod chaty. Dále zajišťuje v případě potřeby běžné občerstvení na členských schůzích a
dalších akcích konaných pro MS Chotyně.
3) Úhrada za pobyt poplatkového hosta bude stanovena individuelně po
rozhodnutí výboru MS.
Provozní řád chaty HUBERTKA byl schválen členskou schůzi
počtu přítomných
dne:
2006.

členy z

Za správnost:

Václav Krejčík st. předseda MS ……………………………………….

Vlastimil Cýrus st. myslivecký hospodář …………………………………

Dušan Vávra

finanční hospodář……………………………………..

Milan Hošek

předseda revizní komise ……………………………
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