
Provozní řád Klubu seniorů v KC Máj

1. Klub seniorů  

Prostory Klubu seniorů v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice jsou

zařízením Statutárního města České Budějovice. Správcem objektu je Správa domů, s.r.o., 

České Budějovice. Provoz klubu zajišťuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města České 

Budějovice.

 Klub slouží všem občanům Českých Budějovic, kteří jsou v seniorském věku, jako 
místo pro vzájemné setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností a společenský styk. 
Pořádají se zde různé společenské, kulturní a zájmové činnosti (přednášky, besedy, 
kulturní a zábavné aktivity).

 Aktivity v klubu zajišťuje OSV MM Č. Budějovice a spolupracující organizace na 
základě uzavřené Rámcové smlouvy (Svaz důchodců ČR, MO České Budějovice,
Ledax o.p.s. a Svaz diabetiků ČR). Tyto aktivity jsou určeny všem zájemcům, bez 
ohledu na členství v dané organizaci. Bez souhlasu Odboru sociálních věcí Magistrátu 
města České Budějovice není v klubu dovoleno provozovat žádné jiné aktivity             
a činnosti, které nesouvisí přímo s činností a aktivitami pro seniory.

 V klubu a jeho okolí je zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, zákaz 
jakéhokoliv prodeje a komerční činnosti. Osobám v podnapilém stavu nebo osobám, 
porušujícím provozní řád, případně pravidla občanského soužití a tolerance, není vstup 
a pobyt v klubu povolen. Konzumace nápojů (káva, čaj atd.) je možná pouze 
z vlastních přinesených zásob (k dispozici je varná konvice a nádobí).

 Organizace, podílející se na zajišťování programu pro seniory, mohou mít v klubu 
umístěny předměty a majetek pouze se souhlasem Magistrátu města Č. Budějovic a na 
vlastní nebezpečí.

 S veškerým vybavením klubu se zachází tak, aby se nepoškodilo, případně nerozbilo. 
Elektrické spotřebiče je potřeba obsluhovat dle návodu k použití. Nábytek, instalovaný 
v klubu, je zakázáno stěhovat na jiná místa. Pokud se jedná o dočasné přenášení židlí, 
stolů v rámci jedné místnosti (z důvodu pořádaných aktivit), činí se tak opatrně, aby se 
zařízení, stěny a podlaha nepoškodily. Před odchodem musí být veškerý nábytek na 
původním místě. 

 Je zakázána manipulace s ovladači vzduchotechniky, elektrickými jističi a termostaty.
 Za otevírání a uzavírání klubu, za kódování vstupních dveří, udržování pořádku          

v klubu včetně přilehlých prostor a za majetek odpovídají pověřené osoby (zástupci 
jednotlivých organizací), které jsou v kontaktu s pracovníkem odboru sociálních věcí, 
informují ho a řeší s ním provozní potřeby klubu.

 Při odchodu se prostory klubu uvedou do původního stavu (úklid židlí, kuchyňky atd.) 
a provede se kontrola (pověřená osoba, zástupce organizace) všech prostor,
zařizovacích předmětů, uzamčení dveří, uzavření oken, vypnutí elektrických 
spotřebičů, uzavření vody, zhasnutí osvětlení.

 Za řádné převzetí a předání prostor odpovídá pověřená osoba, zástupce organizace. 
V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků zapíše záznam do předávací knihy                
a následně informuje pracovníka MM.



2. Provozní doba:    

Pondělí    9	– 12	h				13	– 17	h Svaz důchodců
Úterý          9	- 12	h Svaz diabetiků ČR
																										 													13 – 17	h																		MM	ČB
Středa        9	– 12	h			13	– 16	h Ledax	o.p.s.
Čtvrtek      9	– 12	h			13	– 17	h Svaz	důchodců
Pátek         9	– 11	h MM	ČB

Využití prostor pro činnosti v klubu (přednášky, besedy, kulturní akce atd.) mimo stanovenou 
provozní dobu (prodloužení provozní doby, soboty a neděle) je možné na základě dohody 
pověřené osoby (zástupce organizace) s pracovníkem odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Českých Budějovic.

3. Pověřená osoba (zástupce organizace)

Pověřená osoba je zodpovědná za odemykání a zamykání klubu v určených využívaných 
dnech (má k dispozici klíče od všech prostor, kódování vstupních dveří), za majetek v klubu, 
za zajištění provozu klubu – kontrola používaných spotřebičů a ostatního vybavení klubu 
(vypínání elektrospotřebičů, odpojení od elektrického proudu, kontrola funkčnosti atd.). Je
pověřena dohledem nad průběhem a ukončením akcí (časový harmonogram, provozní řád 
klubu, pořádek, hlučnost atd.).  V případě potřeby komunikuje s pracovníkem MM ČB 
ohledně provozních záležitostí klubu (P. Jandová – tel. 386 801 604, P. Hypšová – 386 801 
647).

4. Povinnosti návštěvníků 
Každý návštěvník klubu je povinen:

 Řídit se Provozním řádem KC Máj.
 Řídit se tímto provozním řádem a pokyny pověřené osoby, určené organizací, dbát 

dodržování pravidel občanského soužití a tolerance.
 Dodržovat pořádek v klubu i jeho okolí, chránit a nepoškozovat majetek klubu.
 V klubu si počínat tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví své a ostatních návštěvníků 

klubu, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, případně provedl i nutná opatření pro 
záchranu ohrožených osob a uhašení požáru.

 Důležitá telefonní čísla:
Státní policie  158
Městská policie  156
Hasiči  150
Záchranka  155
OSV MM 386 801 604

Provozní řád nabývá platnosti dnem 01. 10. 2015 Bc. Marie Voštová
vedoucí OSV MM Č. Budějovice 




