PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA

na Pobočce Lidická

KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozní řád Komunitního centra (dále jen Komunitní centrum/centrum) na Pobočce Lidická
Krajské knihovny Karlovy Vary (dále jen "PŘ") stanoví pravidla pro užívání oddělené místnosti na
pobočce krajské knihovny (dále jen "KK"). Tuto místnost využívají zaměstnanci KK, knihovníci
kraje či široká veřejnost při vzdělávacích, kulturních a společenských akcích, které pro ně pořádá
KK a další subjekty, které si mohou prostory od KK pronajmout (dále "nájemce"). Prostor může
též sloužit k pravidelným schůzkám občanských a zájmových sdružení apod.
2. Komunitní centrum se nachází v pobočce KK v budově Střední pedagogické školy Karlovy Vary,
Lidická 40, Karlovy Vary Dvory, 360 20.
3. Provozní řád centra je součástí Provozního řádu budovy Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní
378/84 (dále jen "PŘ KK") a respektuje Knihovní řád KK.
II.
ZABEZPEČENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
4. Zabezpečení centra na Lidické 40 je součástí zabezpečovacího systému pobočky a je provedeno
vždy posledním odcházejícím pracovníkem po ukončení provozní doby
III.
PROVOZNÍ DOBA KOMUNITNÍHO CENTRA
1. Provozní doba centra bude uzpůsobena potřebám KK a uživatelům služeb.
2. Doba využití učebny nesmí překročit časové rozmezí 7.00 – 20.00.
IV.
KAPACITA A VYBAVENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
1.

Komunitní centrum je vybaveno 40 místy u 10 stolů. Kapacita je maximálně 50 osob při
divadelním uspořádání.

2.

Dále je k dispozici 1 místo pro lektora s přístupem k PC

3.

Technické vybavení:
1x Notebook HP Pavilion TouchSmart 14
1x PHILIPS Tablet PI3900B2 Dual 8GB
Software:
Windows 8
MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 (MS Word 2010, MS Excel 2010)
Další vybavení:
SmartBoard – interaktivní tabule
Dataprojektor – Epson EMP-83
Wifi – TP-Link
Tabule Flipchart
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4.

Internet
Připojení pevnou linkou s garantovanou rychlostí 20 Mbit.
Wi-fi
V.
PRONÁJEM KOMUNITNÍHO CENTRA

1.

Nájemce je povinen vyplnit závaznou objednávku na pronájem centra, která slouží jako podklad
pro zhotovení smlouvy o pronájmu a k uplatnění stornovacích poplatků v případě, že nájemce
zruší objednávku ve lhůtě kratší než 22 dnů před termínem, na který je objednávka učiněna.

2.

Řádně vyplněnou objednávku (v papírové podobě, podepsanou osobou oprávněnou k
zastupování subjektu) musí objednávající, zaslat do KK nejpozději do 25 dnů před konáním akce,
pokud není dohodnuto jinak, v opačném případě může být objednaný termín postoupen dalšímu
zájemci.

3.

S nájemcem centra bude uzavřena smlouva o pronájmu, kterou se zaváže k respektování pravidel
využívání prostor Pobočky Lidická a centra v souladu s PŘ KK a tímto provozním řádem.

4.

Ve smlouvě je stanovena doba trvání pronájmu, způsob úhrady za plnění spojená s užíváním
centra a jeho vybavení, hmotná odpovědnost nájemce za zapůjčený inventář centra a prostor
centra. Dále je ve smlouvě stanoven způsob úhrady případných škod vzniklých během pronájmu
centra.

5.

Součástí smlouvy o pronájmu centra je cenová kalkulace. Výpočet nájemného vychází z ceníku,
který je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu.
VI.
OBECNÉ POVINNOSTI

1.

Nájemce je odpovědný za zachování čistoty a pořádku v centru v době svého pronájmu.
VII.
PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ

1.

Nájemce musí být proškolen pracovníkem knihovny o způsobu užívání výpočetní techniky.

2.

Pravidla využívání výpočetní techniky jsou vymezena v Knihovním řádu Krajské knihovny, čl. 19 a
20.
VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Provozní řád centra je součástí PŘ KK, odkazuje na Knihovní řád KK a podléhá všem změnám,
které budou provedeny v PŘ KK a Knihovním řádu KK.

2.

Součástí provozního řádu centra je příloha č. 1 Ceník

V Karlových Varech dne 1. 1. 2014

PaedDr. Vratislav Emler
ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
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Příloha č. 1: Ceník

Ceník pronájmu Komunitního centra KK K. Vary, pobočka Lidická
platný od 15. 9. 2014

Cena za 1. Hodinu bez DPH
200 Kč

základní

Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu pronájmu.
Nejsme plátci DPH.
Stornování objednaného pronájmu
Stornovací poplatky*
21 – 15 dní
14 - 8 dní
7 - 1 den
v den akce

30 %
50%
90%
100%

O případné změně stanovených cen rozhoduje ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary.
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