
 
P o k y n    č. 2/2003  rady města Týnec nad Sázavou 

 
VYUŽÍVÁNÍ  VELKÉ ZASEDACÍ SÍNĚ  A TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
 
1. Technickým zařízením velké zasedací síně se rozumí:  

a) videorekordér Panasonic NV-HV60 
b) televizor  LG   CE-29Q90ID a jejich  technické doplňky 
 

2. Právo manipulace mají  pouze:  
a) pověření pracovníci MěÚ 
b) osoby nájemce určené a poučené o manipulaci s technickým zařízením osobou pověřenou  
Seznam pověřených osob je připojen k pokynu. 

 
3. Osoby s právem manipulace jsou povinny dodržovat všechna bezpečnostní opatření, m.j.: 

a) připojovat pouze na střídavé napětí 
b) po skončení vždy vytáhnout vidlici síťové šňůry a odpojit anténní přívod 
c) zajistit dobré ventilační podmínky v okolí zařízení, tj. neinstalovat přístroje do 

vestavěných skříní, knihoven apod. bez možnosti dobrého větrání 
d) zajistit, aby závěsy a všechny ostatní materiály nebránily dobré ventilaci 
e) neblokovat ventilační otvory novinami, ubrusy, závěsy a jinými materiály 
f) chránit zařízení před deštěm, nadměrnou vlhkostí, kapající vodou, či postříkáním 
g) neumísťovat na zařízení  předměty naplněné vodou (vázy apod.)  
h) neodstraňovat  nikdy zadní kryt  těchto zařízení a neprovádět opravy 

 
4. Osoby s právem manipulace jsou povinny:   

a) hlásit neprodleně veškeré závady a poruchy na technickém zařízení pracovníkovi 
podatelny MěÚ              

b) zajistit, aby technickým zařízením nemanipulovaly osoby jiné než  k tomu oprávněné 
 
5. Povinnosti nájemce zasedací síně: 

a) potvrdit převzetí a odevzdání klíčů na dobu nezbytně nutnou v prezenční listině, která je 
součástí tohoto pokynu a řádně ji vyplnit 

b) zajistit, aby technickým zařízením nemanipulovaly osoby jiné než  k tomu oprávněné 
c) hlásit neprodleně veškeré závady a poruchy na technickém zařízení a zasedací místnosti 

pracovníkovi podatelny MěÚ a zapsat je do prezenční listiny              
d) zajistit a dodržovat pořádek a čistotu v zasedací síni, zabránit zvýšené hlučnosti, ničení 

majetku města a  předat síň a technické zařízení v pořádku po skončení akce včetně  klíčů 
a dalšího zapůjčeného inventáře pověřenému pracovníkovi  MěÚ 

 
6. Pověřený pracovník MěÚ je povinen provést kontrolu zasedací síně a technického zařízení  při 

předání klíčů na další akci a neprodleně po odevzdání klíčů nájemcem.      
 
7. MěÚ si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení technického zařízení, zejména pokud došlo ze 

strany nájemce k porušení tohoto pokynu. 
 
 
V Týnci nad Sázavou  30. června  2003          
 
                                                                           Zdeněk Březina               Zdeněk Hanč 
                                                                             starosta města                tajemník MěÚ 



 
 

Prezenční listina akcí ve velké zasedací síni MěÚ v Týnci n./Sázavou 
 (Svým podpisem stvrzuje organizátor akce - pronajímatel - že se seznámil s pokynem pro využívání velké zasedací síně) 
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Příloha k pokynu pro využívání velké zasedací síně, technického zařízení zasedací 
síně a jeho doplňků  (dálkové ovladače) 
 
 
Pracovníci pověření k vydávání klíčů od velké zasedací síně,  technického zařízení zasedací síně 
a doplňků a ke kontrole jejich stavu: 

− pracovníci podatelny (pí. Váňová, pí. Urbanová) 
− vedoucí odboru vnitřních věcí  
             
Pracovníci pověření manipulací s technickým zařízením: 

− starosta 
− tajemník 
− místostarosta 
− vedoucí odboru vnitřních věcí 
− velitel městské policie 
− vedoucí odboru výstavby 
− vedoucí kulturního a informačního střediska   
 
Pokud chtějí zařízení využívat zájmové organizace, zajistí si zaškolení po dohodě u pracovníků 
pověřených manipulací.  
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