Městys Všeruby

Výpůjční řád zařízení pro volnočasové aktivity
1. Půjčitel a předmět výpůjčky
a) Tento výpůjční řád řeší podmínky půjčování zařízení pro volnočasové aktivity. Toto zařízení tvoří:
 Velkokapacitní stan 6 x12 m
 12 ks pivních setů
b) Vlastníkem a půjčitelem zařízení je městys Všeruby
Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně
IČO: 00253871
c) Toto zařízení je uloženo v prostorech garáže ve vlastnictví městyse Všeruby
Všeruby čp. 40, 345 07 Všeruby u Kdyně, parc. č. KN st. 246
Tel.. 379 77 92 33, e-mail: podatelna@vseruby.info
2. Podmínky výpůjčky
a) Předmětem výpůjčky může být kompletní sestava zařízení nebo jednotlivé kusy.
b) Objednávky na vypůjčení zařízení provádí vypůjčitel písemně u ÚM Všeruby, a to nejpozději 30
dní před plánovaným termínem akce.
c) V případě více objednávek na stejný termín, bude upřednostněna dříve podaná objednávka.
d) Každá výpůjčka je řádně zaznamenána v Provozním deníku, který je veden JSDHO Všeruby.
e) Montáž i demontáž velkokapacitního stanu zajistí vyškolený personál JSDHO Všeruby dle
platného ceníku.
f) Montáž i demontáž pivních setů zajišťuje vypůjčitel svépomocí dle předloženého návodu.
g) Dopravu zařízení zajišťuje JSDHO Všeruby dle platného ceníku, pokud není dohodnuto jinak.
h) Půjčitel nezodpovídá za škody způsobené vypůjčením zařízení a nenese žádnou odpovědnost za
škody na zdraví a majetku vypůjčitele, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním
zařízení.
i) Půjčování nebo pronajímání vypůjčeného zařízení třetí osobě je přísně zakázáno.
3. Povinnosti vypůjčitele
a) Vypůjčitel hradí náklady na dopravu, montáž a demontáž zařízení dle platného ceníku.
b) Vypůjčitel je povinen zařízení používat v souladu s jeho technickými parametry a v souladu
s určením k použití.
c) Vypůjčenou věc se vypůjčitel zavazuje užívat dle dobrých mravů a chránit ji před poškozením či
ztrátou. Vypůjčitel přebírá plnou odpovědnost za zapůjčené zařízení. Za poškození věci
způsobené jejím neodborným užíváním odpovídá vypůjčitel ve smyslu všeobecných ustanovení
Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody.
d) Vypůjčitel je povinen odevzdat předmět výpůjčky v dohodnutém termínu, na předem sjednaném
místě.
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e) Technický stav půjčovaného zařízení je kontrolován odborným dozorem půjčitele při montáži i
demontáži zařízení.

4. Sankce
a) V případě poškození, zničení, odcizení či ztrátě zařízení je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli
opravu nebo uhradit částku, která se bude rovnat ceně nového zařízení na základě vystavené
faktury.
b) Pokud vypůjčitel poruší některou povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu, je půjčitel
oprávněn požadované zařízení žadateli nezapůjčit, případně požadovat jeho okamžité vrácení.

Tento výpůjční řád schválilo zastupitelstvo městyse Všeruby na svém jednání dne 28. 6. 2017
usnesením č. 5/2017.
Tento výpůjční řád je platný od 1. 7. 2017.
Příloha č. 1. – ceník zařízení pro volnočasové aktivity
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Příloha č. 1.

Ceník zařízení pro volnočasové aktivity






Velkokapacitní stan 6 x 12 m
Pivní set
Montáž a demontáž velkokapacitního stanu
Doprava

3 000,- Kč/24 h
150,- Kč/24 h
2 000,- Kč
12,- Kč/km

Ceník je platný od 1. 7. 2017
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