Ev. č.:

25/2/2017

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Rada města

CENÍK MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU
Č. 2/2017
Využití městského kluziště včetně stanovení rozvrhu hodin na sezónu 2017/2018
Rada města Hrádek nad Nisou (dále také jen jako „rada města“) se na svém zasedání dne 18. 10. 2017,
usnesením č.17/821/RM/17, usnesla vydat v souladu s ustanovením § 102 a § 110 odst. 4 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, formou této vnitřní směrnice Cenový
sazebník (dále také jen jako „ceník“):
Článek 1
Cena za využití městského kluziště
Popis položky 1)
Vstup na veřejné bruslení - děti a mládež do 15 let
Vstup na veřejné bruslení - mládež nad 15 do 18 let
Vstup na veřejné bruslení – dospělí (nad 18 let)
Šatna a sociální zařízení k veřejnému bruslení

Cena v Kč 2) 3)

zdarma
30,-/90 min.
50,-/90 min.
zdarma

**********
Pronájem ledové plochy
Pronájem ledové plochy se slevou
Sleva je poskytována při předplatném na danou sezónu, minimálně od 4. 12.
kalendářního roku zahájení činnosti do 4.3. následujícího kalendářního roku, a
to 13 týdnů x 1.500,- = 19.500,- Kč
Předplatné je splatné do 28. 11. kalendářního roku zahájení činnosti
Šatna a sociální zařízení k pronájmu ledové plochy (vč. pronájmu se slevou)
Poskytuje Jednota OREL (nutno dohodnout při objednání)
1)
2)
3)

1.800,-/90min.
1.500,-/90 min.

300,-/90 min.

Položky, resp. prostory jsou umístěny na adrese: ulice U koupaliště, 46334 Hrádek nad Nisou
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.
Cena je uvedena a bude počítána za každou jednotku, tedy za každých započatých 90 minut

Článek 2
Provedení úhrady za využití městského kluziště
1. Úhrada za vstup na veřejné bruslení se vybírá na místě prostřednictvím provozovatele městského
kluziště (viz čl. 3 tohoto ceníku). O zaplacení bude vystaveno potvrzení.
2. Úhradu za pronájem ledové plochy se slevou je možno provést stejně, dle bodu 1. tohoto článku,
nejpozději do 28. 11. daného roku.

Článek 3
Podmínky a schvalování využití městského kluziště
1. Pronájmem prostor se rozumí krátkodobé pronajmutí ledové plochy městského kluziště, umístěného
v ulici U Koupaliště (sportovní areál NORTH POINT), pro sportovní využití – bruslení.
2. Pronajímatel je Město Hrádek nad Nisou, kdy na základě mandátní smlouvy provozuje městské
kluziště – North Point, s.r.o., IČO:254 25 731, se sídlem U koupaliště 631, Hrádek nad Nisou (dále
také jen jako provozovatel).
3. Pronájem se řídí obecnou legislativou a danými podmínkami pronajímatele a provozovatele, zejména
v souladu s provozním řádem provozovatele, který je v místě městského kluziště vyvěšen.
4. Pronájem ledové plochy vč. pronájmu ledové ploch se slevou se schvaluje na základě objednávek,
které budou vyřizovány v pořadí, v jakém dojdou, a to:
info@sporthradek.cz
a. prostřednictvím e-mailu:
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5. Běžné informace o činnosti a využití ledové plochy je možné obdržet na:
a. telefonním čísle:
+420 728 786 565,
b. e-mailovém kontaktu:
info@sporthradek.cz
6. Pronájem ledové plochy pro školy je možný, pokud je proveden minimálně týden dopředu, kdy se
považuje objednání za závazné.
7. Základní termín bruslení, resp. činnosti městského kluziště je stanoven v čl. 4 bod 1. tohoto ceníku
Termín může být na základě rozhodnutí rady města měněn, zejména s ohledem na klimatické
podmínky.
8. O bezplatném či jiném využití pro jiné akce či jiný pronájem může rozhodnout rada města na
základě předložené žádosti prostřednictvím Městského úřadu Hrádek nad Nisou.
Článek 4
Rozvrh hodin a termíny městského kluziště
1. Rozvrh hodin je uveden v následující tabulce a to pro období od 4. 12. 2017 do nejméně 4. 3. 2018.
2. Termíny, kdy se nebruslí, jsou: 24. a 25. 12..
3. Termín omezeného bruslení je dne 31. 12. a 1. 1. (omezení bude předem uveřejněno v místě
bruslení)
4. Termíny, kdy se nebruslí a koná se:
• Sportovní akce pořádaná Orel jednota Hrádek n.N a DDM Drak Hrádek n.N. je 17.2. 2018;
• hokejový turnaj „O POHÁR STAROSTY“ pro rekreační mužstva, pořádaný firmou NORTH
POINT s.r.o.je 3.2. 2018.
ROZVRH HODIN KLUZIŠTĚ 4. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Pondělí
Úterý
Středa

10:00 -12:00 14:00-15:30
Základní
školy
Veřejné
bruslení
Veřejné
Bruslení

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Veřejné
bruslení
Volný
pronájem

15:30-17:00
Veřejné
bruslení
Veřejné
bruslení
Veřejné
Bruslení

17:30-19:00
Veřejné
bruslení
Volný
pronájem
Volný
pronájem

19:30-21:00
Volný
pronájem
Volný
pronájem
Volný
pronájem

Veřejné
bruslení

Veřejné
Bruslení

Volný
pronájem

Volný
pronájem

Veřejné
bruslení
Veřejné
bruslení
Veřejné
bruslení

Veřejné
bruslení
Veřejné
bruslení
Veřejné
bruslení

Volný
pronájem
Volný
pronájem
Volný
pronájem

Volný
pronájem
Volný
pronájem
Volný
pronájem

Článek 5
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Gesce ceníku přísluší odboru OIaSM.
2. Ceník se vztahuje na třetí osoby žádající o pronájem kluziště dle čl. 1 tohoto ceníku.
3. Platnost ceníku nabývá dnem schválení v příslušném orgánu města a účinnost ceníku nabývá dnem
1. 11. 2017.
4. Platnost a účinnost ceníku se stanovuje na dobu neurčitou, nebo do doby vydání nového ceníku,
případně do doby vydání změny tohoto ceníku. Tímto se ruší ceník č. 25/2/2016 ze dne 5.10.2016.
V Hrádku nad Nisu dne 19.10.2017
Josef Horinka v.r.
starosta města

Pavel Farský v.r.
místostarosta města
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