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STRELNICETSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pronajím ate l: S tře lecký k lub Pře louč,

U Hájku 1508, 535 01 P ře louč

zastoupený předsedou Václavem Hutlou,

kontakt: Václav Hutla-

Jan Chaloupka

IČO : 02246368

Nájem ce: Česká repub lika-K ra jské řed ite ls tv í po lic ie Pardub ického kra je

se s íd lem : Na Spraved lnosti 2516 , 53048 Pardub ice

IČO :72050250

zastoupené ředite lem krajského ředite lství p lk. M gr. Janem Švejdarem

kontakt: JUDr. Bohum il Šálek- e-m ail:

uzavírají tím to sm louvu platnou pro rok 2017 o pronájm u střeln ice Pře louč

I.

Předm ět užíván í

Předm ětem užívání jsou zařízená a vybavená střeliště v areálu sportovní

stře ln ice Přelouč, včetně vybavení a zařízení provozní budovy, tj. na adrese U Hájku

1508, 535 01 Přelouč.

Pronajím atel se touto rám covou sm louvou zavazuje um ožnit nájem ci užívání

jednoho či obou střelišť , a to na základě jednotlivých e-m ailových dohod a v souladu

s touto rám covou sm louvou.

V lastníkem sportovní stře ln ice i je jího vybavení je Střelecký klub Přelouč, který

provozuje tuto střeln ici na základě koncesní listiny a je oprávněn pronajím at stře ln ici

druhým osobám .



II.

Účel užíván ímlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zajištění a provádění stře leb v rám ci odborné služební přípravy Krajské policie

Pardubického kraje.
III.

Cena užíván í

Ceny za užívání zařízených a vybavených střelišť (není vázáno na počet osob):

za jedno střeliště, nerozlišuje se střeliště 25 m a 50 m :

za 2 hod a více .400,-Kč/1 hodinu

m éně jak 2 hod 500,-Kč/ 1hodinu

střeliště na 1 den 2 O O O ,--Kč

obě střeliště na 1 den .4 O O O ,--Kč

Pro výpočet je rozhodující záznam v provozní knize, potvrzený přítom ným správcem

SK, tolerance je 15 m in. před nebo po stanoveném čase střelby.(příp latek 100,-Kč)

IV .

Term íny využíván í s tře ln ice

Závazný rozpis využívání stře ln ice na konkrétní období předloží nájem ce

pronajím ateli v dostatečném předstihu e-m ailem 14 dní dopředu.

V.

Práva a povinnosti

1) Pronajím ate l zabezpečí na dom luvené term íny střeln ici v řádném technickém

stavu pro nájem ce včetně správce střeln ice. Současně si vyhrazuje právo

kontroly dodržování provozního řádu střeln ice přítom ným správcem střeln ice.

2) Nájem ce se zavazuje:

• pro střelby si zajistí svého řídícího střelby, který provede do provozní

knihy(uložené na klubovně) záznam o střelbách.

Na střelby použije vlastní terčový m ateriá l- nesm í být ocelové rám y

(viz.PŘ.)

• dodržovat provozní řád střeln ice a předat stře liště ve stejném stavu

v jakém je převzal. Případné poškození čehokoliv v areálu střeln ice oznám í

správci pronajím ateli záznam em do provozní knihy.

• případné odpadnutí výcviku či zm ěnu term ínu ohlásí nájem ce včas-
m inim álně 1 den oprávněným osobám pronajím atele, porušení výcviku bez

tohoto oznám ení nebude akceptováno, nájem ce uhradí použití stře ln ice

podle původního rozpisu.

".



VI.

Další ujednání
Ř ídící stře lby O S příprav! předem seznam střetců podle stupně vycvičenosti

(viz.PŘ čl.4.5) k odsouhlasení správcem střeln ice deník klasifikace střelců.

Částka za nájem né bude hrazena vyúčtovánfm fakturou pololetně , splatnost faktury

bude nejm éně 30 dnů od doručení.

Tato sm louva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti a účinnosti
podpisem oběm a sm luvnfm t stranam t, z nichž každá sm kNni strana obdrží po

jednom výtisku.

Veškeré kom unikace m ezi sm luvním i stranam i bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob.
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V Pardubicích dne: 21 ,..


