REZERVACE
Rezervace pivního setu:

datum

pivní sety

20 kusů pivních setů

pivní sety

PODMÍNKY PRO NÁJEM PIVNÍCH SETŮ
OBCE OHNIŠOV
Článek I.
Předmět nájmu
Tyto podmínky upravují nájem pivních setů a párty stanu pořízených obcí Ohnišov.
1.1.

1.2.

1.3.

Vlastníkem a pronajímatelem je obec Ohnišov:
Obec Ohnišov
Ohnišov 172
517 84 Ohnišov
IČ: 00275166
Předmětem nájmu je:
- 20 sad pivních setů (pivní set tvoří 1skládací stůl a 2 skládací lavice)
Vše uskladněno na adrese Obecní úřad, Ohnišov 172.
Článek II.
Obecné podmínky pro přenechání pivních setů

2.1. Obec poskytuje předmět nájmu pouze pro nekomerční účely na akce pořádané spolky,
fyzickými osobami a právnickými osobami, s trvalým bydlištěm nebo se sídlem v Ohnišově.
Dále obec Ohnišov poskytuje předmět nájmu pro nekomerční účely na akce pořádané spolky,
obcemi a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami spolupracujícími s obcí Ohnišov.
2.2. Předmětem nájmu může být kompletní sestava pivních setů nebo jednotlivé kusy.
Přednostně obec přenechá zájemci celou sestavu.
2.3. Vlastní převzetí předmětu nájmu se realizuje na základě podepsané nájemní smlouvy.
Podpisu smlouvy může předcházet rezervace.
2.4. O přenechání předmětu nájmu bude sepsána nájemní smlouva, jejíž součástí bude i
protokol o předání a převzetí, jehož součástí bude potvrzení o převzetí pivních setů, jejich
počtu, popř. jejich stav při převzetí, a dále termín a místo předání, a potvrzení o zaplacení
vratné kauce a její výši. Při odevzdání bude k nájemní smlouvě do protokolu o předání a
převzetí dopsán stav vráceného předmětu nájmu, datum jeho odevzdání a datum vrácení
kauce. Ze strany obce jako pronajímatele vyplňuje a podepisuje nájemní smlouvu osoba
pověřená obcí (tj. starostka, místostarostové, členové zastupitelstva popřípadě administrativní
pracovnice nebo technický pracovník obce).
2.5. Při uzavírání nájemní smlouvy je třeba, aby zájemce či osoba jím pověřená předložila
průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) osobě pověřené obcí k uzavření
smlouvy.
2.6. Obec si vyhrazuje právo bez udání důvodu nájemní smlouvu neuzavřít, a to zejména
pokud se jedná o nedůvěryhodnou osobu.

2.7. Obec neodpovídá za škody způsobené předmětem nájmu po dobu trvání nájemní smlouvy
a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob,
způsobené v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
2.8. Půjčování nebo pronajímání předmětu nájmu třetí osobě je přísně zakázáno.
Článek III.
Technické podmínky
3.1. Montáž i demontáž pivního setu provádí nájemce sám dle poučení pronajímatele.
3.2. Dopravu předmětu nájmu si zajišťuje nájemce sám, pokud se nedohodne s obcí jinak.
Článek IV.
Finanční podmínky
4.1. Nájemce uhradí obci za užívání pivních setů nájemné ve výši dle ceníku, který je uveden
v příloze.
4.2. Obec je oprávněna poskytnout pivní sety do užívání spolkům se sídlem v obci Ohnišov a
spolupracujícím obcím a spolkům bezúplatně, a to na základě smlouvy o výpůjčce. V případě
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí a spolkem nebo druhou obcí platí pro spolupracující
spolek nebo obec jako vypůjčitele tyto podmínky pro nájem pivních setů obce Ohnišov stejně
jako pro ostatní nájemce.
4.3. Všechny platby budou hrazeny v hotovosti do pokladny obce nejpozději v den přenechání
pivních setů nájemci.
4.4. Bude-li předmět nájmu vrácen z jakýchkoliv důvodů dříve, než bylo sjednáno v nájemní
smlouvě, zaplacené nájemné se nevrací, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
Článek V.
Povinnosti nájemce
5.1. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat v souladu jeho s technickými parametry a v
souladu s určením k použití. Nájemce je povinen postupovat při montáži i demontáži pivních
setů dle poučení pronajímatele a s náležitou péčí.
5.2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu s dobrými mravy a chránit jej před
poškozením či ztrátou. Nájemce odpovídá za poškození předmětu nájmu způsobené jeho
neodbornou montáží, demontáží nebo neodborným užíváním ve smyslu všeobecných
ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody.
5.3. Případné vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu nájmu je nájemce povinen
ihned po tomto zjištění oznámit obci, a to telefonicky, a následně i písemnou formou
(elektronicky) s popisem vzniklé závady a fotodokumentací poškození. Vzniklé závady či
ztráty budou současně dopsány k nájemní smlouvě do protokolu o předání a převzetí.
5.4. Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby a drobných oprav je nájemce
oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

5.5. Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu v dohodnutém termínu, na předem
sjednaném místě, jež bude uvedeno v nájemní smlouvě, a ve stavu, v jakém jej převzal. Stav
odevzdaného předmětu nájmu bude popsán v protokolu o předání a převzetí.
5.6. Odevzdání nepoškozeného předmětu nájmu v souladu s nájemní smlouvou potvrdí v
protokolu o předání a převzetí osoba pověřená obcí, a to v místě uskladnění, nebude-li
dohodnuto jinak.
5.7. Technický stav předmětu nájmu při jeho odevzdání kontroluje osoba pověřená obcí.
Případné závady, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání, budou uvedeny v protokolu o
předání a převzetí.
5.8. Předmět nájmu musí být odevzdán důkladně vyčištěný, vysušený a v provozuschopném
stavu. Náklady s vyčištěním a úpravou nese nájemce.
Článek VI.
Sankce
6.1. V případě poškození, zničení, odcizení či ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen
uhradit obci náklady na opravu předmětu nájmu, a nebude-li oprava možná, uhradit částku,
která se bude rovnat ceně nového předmětu nájmu na základě vystavené faktury.
6.2. Pokud nájemce poruší některou povinnost vyplývající mu z těchto podmínek pro nájem
pivních setů, je obec oprávněna předmět nájmu zájemci již v budoucnu neposkytnout,
případně požadovat po nájemci jeho okamžité vrácení.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tyto podmínky pro nájem pivních setů schválilo zastupitelstvo obce Ohnišov.
7.2. Tyto podmínky pro nájem pivních setů jsou platné od 1.7.2015

V Ohnišově dne 22.6.2015
Petra Novotná
starostka

Petra
Novotná

Digitálně podepsal Petra
Novotná
DN: c=CZ, o=OBEC
OHNIŠOV [IČ 00275166],
ou=1, cn=Petra Novotná,
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Příloha č. 1 podmínek pro nájem pivních setů

Ceník:
Předmět

Nájemné na akci za 1 modul
(Kč)

Pivní set

25,- Kč

Nájemné na akci za 1 modul pro
místní spolky a spolupracující spolky
a obce (Kč)
Bezúplatné

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍCH
Obec Ohnišov
Ohnišov 172, Ohnišov
IČ: 00275166
(dále jen jako „pronajímatel“)
a
Jméno, příjmení
Nar. …………….
Bytem: …………………….
OP: ………………………..
(dále jen jako „nájemce“)
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o nájmu movitých věcí
(dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
I.
Pronajímatel tímto přenechává nájemci do užívání ……. ks pivních setů (dále jen „předmět nájmu“) a
nájemce se zavazuje za užívání předmětu nájmu uhradit pronajímateli nájemné ve výši sjednané níže.
Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat výhradně za účelem pořádání akce oslava narozenin.
Za užívání předmětu nájmu zaplatí nájemce pronajímateli z nájemné ve výši ……,-Kč. Nájemné bylo
uhrazeno v hotovosti při podpisu této smlouvy.

II.
Nájemce je povinen předmět nájmu chránit před poškozením, ztrátou a zničením.
Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že předmět nájmu byl nájemci předán ve stavu
způsobilém k řádnému užívání. Nájemce podpisem této smlouvy dále potvrzuje, že předmět nájmu je
bez viditelných či jiných zjevných vad.
Nájemce po dobu trvání nájmu dle této smlouvy nese veškeré náklady na provoz předmětu nájmu.
Nájemce prohlašuje, že byl ze strany pronajímatele seznámen s užíváním předmětu nájmu, zejména
s jeho montáží a demontáží, a dále že byl seznámen s „podmínkami pro nájem pivních setů obce
Ohnišov ze dne 22.6.2015“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a jimiž je nájemce povinen se
řídit.
Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu k užívání jinému.
III.
Nájem je sjednána na dobu určitou, a to od x.x. 20xx do x.x. 20xx.
IV.
Nájemce se zavazuje odevzdat po skončení nájmu předmět nájmu pronajímateli v místě sídla
pronajímatele, a to nejpozději x.x. 20xx do xx:00 hod. V případě prodlení s odevzdáním předmětu

nájmu zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.
V.
Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, po jednom vyhotovení pro každého z účastníků. Na
důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
V Ohnišově dne

V Ohnišově dne

………………….…
Pronajímatel

…………………….
Nájemce

Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu

Úhrada nájemného ve výši: …………..,- Kč

dne:

Nájemce převzal předmět nájmu dne:

podpis:

Nájemce odevzdal předmět nájmu dne:

podpis:

Zjištěné nedostatky a vzniklé škody při odevzdání předmět nájmu:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE MOVITÝCH VĚCÍCH
Obec Ohnišov
Ohnišov 172, Ohnišov
IČ: 00275166
(dále jen jako „půjčitel“)
a
Spolek: …………………
IČ: …………….
Sídlo: …………………….
jednající: ………………………..
(dále jen jako „vypůjčitel“)
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o výpůjčce movitých věcí
(dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
I.
Půjčitel tímto přenechává vypůjčiteli do užívání ……….. ks pivních setů (dále jen „předmět
výpůjčky“) a zavazuje se umožnit mu jejich bezplatné dočasné užívání.
Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat výhradně za účelem pořádání akce ………….
Za užívání předmětu výpůjčky zaplatí vypůjčitel půjčiteli vratnou kauci ve výši ………,-Kč.
II.
Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou a zničením.
Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že předmět výpůjčky byl vypůjčiteli předán ve stavu
způsobilém k řádnému užívání. Vypůjčitel podpisem této smlouvy dále potvrzuje, že předmět
výpůjčky je bez viditelných či jiných zjevných vad.
Vypůjčitel po dobu trvání výpůjčky dle této smlouvy nese veškeré náklady na provoz předmětu
výpůjčky.
Vypůjčitel prohlašuje, že byl ze strany půjčitele seznámen s užíváním předmětu výpůjčky, zejména
s jeho montáží a demontáží, a dále že byl seznámen s „podmínkami pro nájem pivních setů obce
Ohnišov ze dne 29.5.2015“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které platí i pro vypůjčitele, a
jimiž je vypůjčitel povinen se řídit.
Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému.
III.
Výpůjčka je sjednána na dobu určitou, a to od x. x. 20xx do x. x. 20xx.
IV.
Vypůjčitel se zavazuje odevzdat po skončení výpůjčky předmět výpůjčky půjčiteli v místě sídla
půjčitele, a to nejpozději x. x. 20xx do ……… hod. V případě prodlení s odevzdáním předmětu
výpůjčky zaplatí vypůjčitel půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

V.
Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, po jednom vyhotovení pro každého z účastníků. Na
důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
V Ohnišově dne

V Ohnišově dne

………………….…
Půjčitel

…………………….
Vypůjčitel

Protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky

Vypůjčitel převzal předmět výpůjčky dne:

podpis:

Vypůjčitel odevzdal předmět výpůjčky dne:

podpis:

Zjištěné nedostatky a vzniklé škody při odevzdání předmět výpůjčky:

