
             MAESTRO CLUB Kolovraty
                           Občanské sdružení – sportovní klub

      
                                    IČO : 265 25 721, DIČ: CZ26525721
                                              Rč ČSTV: 311 00 90    :     Rč ČSRS: 911

ADRESÁT:

ZŠ Kolovraty
Mírová 57
103 00 Praha 10 - Kolovraty

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne:
- 0701/2005/PeS Ing. Souček 604695462 11. července 2005

Věc:        Reklamace poskytovaných služeb  

Vážený pane řediteli, 

jak již dobře víte z naší osobní a emailové komunikace, došlo v průběhu užívání sportovního areálu „Na

Parkáně“, který využíváme na základě řádné podnájemní smlouvy ze dne 21.4.2005 uzavřené mezi ZŠ Kolovraty

a  naším  občanským sdružením  MAESTRO  CLUBEM  Kolovraty,  k několika,  jak  doufáme,  nedopatřením,

důsledkem  kterých  jsme  nemohli  předmětný  areál  plně  využívat  k účelu,  k němuž  jsme  si  jej  pronajali.

K citovaným nedopatřením došlo ve dnech 14.6., 15.6. ,21.6. a 22.6.2005, kdy shodně ve všech 4 případech byl

sportovní areál uzamčen. Ačkoli se nájemce v podnájemní smlouvě zavázal, že předá podnájemci tedy našemu

občanskému sdružení klíče od areálu, stalo se tak pouze z části a předány byly pouze klíče od vlastního kurtu,

skladu  nářadí  a  toalet.  Jelikož  naše  občanské  sdružení  nemělo  hlavní  klíč  od  areálu  k dispozici  (klíč  jsme

obdrželi až po urgenci koncem měsíce června 2005) byli jsme nuceni zajistit otevření areálu jiným způsobem

(městská policie apod.) a tím jsme nemohli užívat areál v plné vyhrazené době.

Celkově jsme z těchto důvodu zkrátili užívání sportovního areálu o 2hodiny (4x0,5hodiny). Žádáme Vás

tímto o finanční náhradu ve výši 280,- Kč odpovídající ceně za citované 2 hodiny (140,-Kč / hodinu). O částku

finanční  náhrady  snížíme  2.  splátku  nájemného.  Snížená  splátka  nájemného  Vám bude  poukázána  na  váš

bankovní účet standardním způsobem. 

Vaše stanovisko očekáváme obratem. Neobdržíme-li  žádné stanovisko předpokládáme,  že souhlasíte

s námi navrženým řešením situace.

Se sportovním pozdravem

                   Ing. Petr Souček                  Petr Majer
prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty viceprezident MAESTRO CLUBU Kolovraty
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