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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Rada města Nové Město nad Metují (dále jen RM) vydává tato „Pravidla“, podle
kterých se bude půjčovat městské pódium, stan, koberec a stánky příspěvkovým
organizacím a jiným subjektům na pořádání kulturních, sportovních a ostatních akcí
v Novém Městě nad Metují, případně v okolních obcích v rámci spádové oblasti
Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Uvedené předměty nebudou
půjčovány ke komerčním účelům.
(2) Město Nové Město nad Metují je vlastníkem krytého pódia o rozměrech 6 x 4 m,
venkovního koberce s rozměry 8 x 12,5 m, nízkého pódia (výška 40 cm) o rozměrech
4 x 10 m (20 kusů s rozměry 1 x 2 m) a 5 kusů stánků. Pódium je možné využívat pro
kulturní vystoupení, stan lze využít jako přístřešek nad pódium nebo samostatně při
pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí. Před pódium je možné položit
venkovní koberec na taneční vystoupení. Nízké pódium využívá Novoměstská
filharmonie při koncertech v Novém Městě nad Metují, lze ho použít např. při
vystoupení pěveckých sborů uvnitř i ve venkovním prostředí.
Čl. 2
Žádost o zapůjčení
(1) Pořádající organizace požádá o zapůjčení pódia, stanu, koberce, případně stánků
RM minimálně 1 měsíc před konáním akce.
(2) V žádosti musí být uveden název akce, datum a místo konání, pořadatel (včetně
adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy), organizační zajištění.
(3) Po projednání v RM bude žadatel vyrozuměn o výsledku dopisem, v případě
kladného vyřízení žádosti s ním budou projednány podmínky zapůjčení a v případě
pořádání akce v Novém Městě nad Metují budou pořadateli předány „Obecné
podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích“.
Čl. 3
Ceník
(1) V tabulce jsou uvedeny ceny, za které je možné vypůjčit kryté pódium, koberec,
stánek. V ceně je zahrnuta doprava (na Husovo náměstí a zpět), instalace, úklid a
poplatek za opotřebení.
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(2) Ceny uvedené v tabulce platí pro případ, že se instalace a úklid provádí v pracovní
den, v případě práce v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek bude k ceně připočítán
příplatek v souladu s § 126, § 127 a § 135 zákona č. 262/2006 sb. - zákoník práce,
v platném znění.
(3) Při provádění prací spojených s postavením (úklidem) krytého pódia, nízkého pódia,
dovozem koberce a stánků na jiné místo než na Husovo náměstí bude cena za
dopravu upravena podle počtu najetých kilometrů.
(4) Ceník za půjčení stanu, pódia, koberce a stánků při stavění a bourání v pracovní den
na Husově náměstí:
Postavení a úklid pódia (bez stanu)

3 801 Kč

Postavení a úklid krytého pódia

8 169 Kč

Postavení a úklid krytého pódia s kobercem

8 505 Kč

Postavení a úklid samotného stanu

6 657 Kč

Položení a úklid koberce

1 218 Kč

Postavení a úklid nízkého pódia

1 386 Kč

Postavení a úklid 1 stánku

483 Kč

(5) RM může rozhodnout o půjčení pódia, stanu, koberce a stánků zdarma nebo za
sníženou cenu.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Těmito Pravidly se ruší Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu,
koberce a stánků schválené Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM
346 – 14700/16 ze dne 25. dubna 2016.
(2) Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků byly
schváleny Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 373 – 16068/17
dne 05.06.2017 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.07.2017.
Použité zkratky:
Čl.
Článek
RM
Rada města

V Novém Městě nad Metují dne 13.06.2017
Petr Hable, v.r.
starosta města
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