SMLOUVA o pronájmu dřevěného přenosného stánku

IC Petrovice u Karviné, z.s.
zastoupené ředitelkou Mgr. Markétou Novákovou
Petrovice u Karviné čp. 177
Petrovice u Karviné 735 72
IČ: 04696611
dále jen pronajímatel
a

……….
dále jen nájemce
uzavřeli
níže uvedeného dne tuto smlouvu o pronájmu dřevěného přenosného stánku, jehož vlastníkem je
IC Petrovice u Karviné, z.s.
I. Předmět smlouvy
1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání dřevěný přenosný stánek, součástí tohoto stánku
jsou:
2. Účel pronájmu: …………….
3. Termín pronájmu: …………….........., celkem ………..dnů
II. Nájemné
1. Úhrada za užívání dřevěného přenosného stánku byla stanovena Členskou schůzí IC Petrovice
u Karviné, z.s. (dále jen ČS) ze dne 23. 11. 2015 takto: 600,- Kč/den.
2. Celková cena za pronájem dřevěného stánku činí …………..,- Kč
3. Celková cena za užívání dřevěného přenosného stánku musí být uhrazena nejpozději do
…………............... Při platbě složenkou či převodem z bankovního účtu je nutno uvést tyto
údaje: jméno, číslo účtu: 2900936217/2010 , variabilní symbol: …………. , specifický symbol:
………….
4. Platbu je možné provést i osobně, a to v Informačním centru Petrovice u Karviné na adrese
Petrovice u Karviné, čp. 177, 735 72 podle otevírací doby.

1

III. Práva a povinnosti
1. Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta nebo třetích osob, způsobené v
souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
2. Nájemce za věc osobně odpovídá po dobu od jejího převzetí od pronajímatele do jejího
vrácení. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené užíváním. Zjistí-li pronajímatel
při vracení předmětu nájmu závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho
neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli způsobenou škodu.
3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.
4. Nájemce se zavazuje:
a) neprovádět na předmětu nájmu jakékoliv změny a úpravy, dodržovat bezpečnostní a jiné
obecně závazné předpisy,
b) uhradit celou vzniklou škodu v případě poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu,
c) oznámit okamžitě pronajímateli jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení předmětu
nájmu,
5. Smluvní strany se dohodli, že případná škoda na předmětu nájmu bude uhrazena z
poskytnuté zálohy. V případě, že škoda bude vyšší, rozdíl bude doplacen při ukončení této
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Nájemce vrací předmět nájmu zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě
vrácení znečistěného předmětu nájmu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 300,- na
náklady vzniklé čištěním.
7. Při pozdním vrácení půjčené věci bude z vratné zálohy odečteno půjčovné za nesmluvenou
dobu ve výši 150% běžného půjčovného.
8. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo
vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za
zapůjčení předmětu.
9. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že pronajatou věc převzal čistou, funkční, bez závad, byl
seznámen s její obsluhou a údržbou. Zavazuje se, že věc bude užívat na svou zodpovědnost v
souladu s pokyny, přiměřeně povaze a určení věci.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po vzájemné dohodě písemnými dodatky, které obě
smluvní strany podepíší.
4. Platnost této smlouvy se nevztahuje na právní nástupce nájemce.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
V Petrovicích u Karviné dne:
………………………………………...
Za pronajímatele
Mgr. Markéta Nováková
Ředitelka IC Petrovice u Karviné, z.s.

V …………………. dne: ……………………………
………………………………………...
Za nájemce
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