Pravidla zapůjčení bytu č. 9
v půdní vestavbě domu KŠV Brno s.r.o.
1. Podmínkou zapůjčení bytu za následujících podmínek je členství v některém z OS
spoluvlastnících KŠV Brno s.r.o. V případě volné kapacity lze byt zapůjčit nečlenovi
odborového svazu, vztahují se a něj pravidla o zapůjčení bytu.
2. Zájemce zašle objednávku (formulář je přílohou těchto pravidel) nejpozději 14 dnů před
zamýšleným nástupem na e-mailovou adresu salomonova@oros-znojmo.cz, nebo využije
webový formulář: http://www.klubskolstvi.cz
3. Jakmile obdrží na uvedenou elektronickou adresu potvrzení termínu spolu s kontaktním číslem
telefonu, je pobyt jednoznačně rezervován. V případě, že zájemce nechce zamluveného pobytu
využít, musí urychleně podat zprávu, že je termín opět volný, a to nejpozději 3 dny před
nástupem. V případě, že by to z jakéhokoli důvodu neudělal a na pobyt nenastoupil, nebude
tuto službu již v budoucnu moci využít. Peníze za pobyt ve výši 500 Kč za každou noc za celý
byt (nerozhoduje počet ubytovaných – ovšem maximální počet ubytovaných je stanoven na 4
osoby) a 200 Kč za úklid bytu (úklid provádí za všechny ubytované paní uklízečka po skončení
pobytu a nerozhoduje počet ubytovacích dnů).
Nečlen zaplatí za každou noc za 1. osobu 1 000 Kč, 2. osobu 800 Kč, a další za dvě osoby – za
každou samostatně – 500 Kč.
4. Při nástupu na ubytování se prokáže zájemce platným občanským průkazem (stejně jako další
ubytovaní) a své členství v některém z OS z řad spoluvlastníků prokáže platným členským
průkazem; na základě předložených dokladů bude zapsán do knihy ubytovaných.
5. Nástup na ubytování je možný v době od 17 do 19 hodin (upřesnění je možné na kontaktním
čísle +420 777 224 112, pouze ve výjimečných případech lze domluvit jiný čas nástupu na
ubytování a to nejpozději dva dny předem, později na vaše žádosti nebude brán zřetel). Po
příchodu k domu zavolejte na výše uvedené číslo a paní domovnice se o vás postará.
6. Zpět převzetí bytu proběhne pověřené osobě v době od 8 do 10 hodin (možno upřesnit při
předání bytu k užívání). Ale z organizačních důvodů nemusí být vaše individuální požadavky
akceptovány.

7. Ubytovaný je povinen předat byt ve stavu, v jakém ho obdržel. To znamená, že každý po sobě
umyje a utře nádobí.
8. Ubytovaný bude dodržovat domovní řád a pravidla pro zapůjčení bytu, která budou v písemné
podobě v bytě samotném. Zájemce je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je stejně, jako je
povinen respektovat domovní řád, který bude taktéž k dispozici v bytě.
9. V případě, že způsobí škodu na zařízení bytu, je povinen škodu v plné míře uhradit, pokud tak
neučiní na místě samém, bude škoda vymáhána prostřednictvím OS, kterého je členem.
V případě ubytovaného nečlena bude způsobená škoda vymáhána přímo na ubytovaném.
10. Ubytovaným bude poskytnuto povlečení, které si každý sám povleče a zase sundá, při odchodu
ho předá nepoškozené pověřené osobě. Dále bude poskytnuta utěrka na nádobí, kterou také při
odchodu předá pověřené osobě.
11. Jiné potřeby zapůjčovány nebudou.

V Brně dne 1. 6. 2015

Mgr. R. Šalomonová, jednatelka KŠV Brno s.r.o.

Příloha:

Žádanka o ubytování (objednávka):
Jméno a příjmení zájemce: ………………………………………………………………………...................
Jsem členem OS: …………………………………………………………………………………......................
Požaduji ubytování ve dnech: …………………………………………………………..…………................
To znamená ………….nocí
V bytě bude ubytováno ………………….osob.
Kontaktní telefon žadatele:………………………………
E-mailová adresa, na kterou má být potvrzení zasláno:
................................................……………@....................................................................

V ………………………….dne:…………………………………

Podpis žadatele:………………………….

KŠV Brno s.r.o.: potvrzujeme žádost o ubytování v následujícím rozsahu:

…………………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon:…………………………….

V Brně dne:……………………………………

……………………………………….
KŠV Brno s.r.o

