
SMĚRNICE OBCE BAČKOV 01/2005: 
 
 

Stanovení užívacího vztahu v hasičské klubovně 
 

V KD Bačkov. 
 
 

1/   Uživatel zajišťuje přes dodavatele piva v dostatečném množství  (tj. aby byla kryta 
potřeba při pořádání veškerých akcí (plesy, zábavy a ostatní akce v KD) sklenice pivní, 
třetinky, ubrusy malé firemní, tácky a popelníky. 
 
2/   Při konání akcí hasičských, kulturních a sportovních v prostorách obce Bačkov (KD, 
sportovní areál) předá pořadatelům čistou klubovnu i přilehlé prostory a aktivně s nimi 
spolupracuje v zájmu spolku, po skončení akce tyto prostory přebírá. 
 
3/   Z peněz vybraných od ostatních spolků (mimo SDH a Sokol Bačkov) nakupuje odlivky na 
alkohol a ostatní potřebu, v případě nedostatku doplňuje z vlastních zdrojů.  
 
4/   Při pořádání akcí stanovených v odst. 1 a 2 předá dostatečné množství sklenic na pivo, 
třetinek, ubrusů, tácků, popelníků, odlivek 0,5 a 0,2 cl a ost. vybavení pořadatelům akcí.  
min. množství vybavení:  
           sklenice pivní  120 ks                  třetinky          100 ks                  sklenice na kávu 40 ks 
           popelník            40 ks                  odlivka 0,2 cl   60 ks                  odlivka 0,5 cl     30 ks 
           dvojky               30 ks 
 
5/   Udržuje prostory v užívání v pořádku, po akcích jím pořádaných provede celkový úklid 
nejpozději do 24 hodin po skončení akce (gril, dřevo, nádobí apod.), průběžně odváží sklo a 
plasty, zároveň plné lahve a ostatní zboží ukládá do sklepa ke kompresoru, aby nedocházelo k 
jejich skladování na chodbě nebo v prostorách KD. Udržuje pořádek ve sklepích a na 
chodbách. 
 
6/   Zajišťuje a organizuje nákup a úklid pevných paliv(dřeva a uhlí) v dostatečném předstihu 
před jejich potřebou, nákup je hrazen z rozpočtu obce. 
 
7/   Provádí úhradu vytápění hasičské klubovny a to jak v současnosti propan – butanem, tak i 
po zavedení plynu a vytápění kamny WAF. 
 
8/   Každý den před uzavřením klubovny zodpovídá za odpojení rychlovarné konvice ze 
zásuvky. 
 
     
 
 
V   Bačkově dne 7. listopadu 2005                               …………………………… 
                                                                                              Miloslav KAREL 
                                                                                                za obec Bačkov                                                                                                          


