SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice)
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz

ODSOUHLASENÍ JEDNORÁZOVÉHO PRONÁJMU MOTIVÉ VĚCI
Identifikace nájemce:
Jméno nájemce:
Datum narození:

Číslo OP:

Adresa:
Identifikace nájmu:
Předmět nájmu:
Časové údaje nájmu:
Účetní podklad:

čtyřkolka Delfino

Pracoviště: DDC

datum:

od:

do:

počet hodin:

sazba/hod.:

200,- Kč

částka:

počet hodin:

sazba/hod.:

150,- Kč

částka:

počet hodin:

sazba/hod.:

100,- Kč

částka:
mezisoučet:

Doplatek za překročení

návrat:

překročení:

počet hodin:

sazba/hod.:

150,- Kč

částka:

počet hodin:

sazba/hod.:

100,- Kč

částka:
mezisoučet:

Smluvní penále

částka:
celkem:

Poznámka zaměstnance SC-DDM:
Věc byla vrácena neponičená a v odpovídajícím technickém stavu
Komentář:

Potvrzení nájemce o správnosti:

Datum:

Podpis:

Za SC-DDM
vypracoval:

Datum:

Podpis:

I. Předmět nájmu
1. Pronajímatel prohlašuje, že je má právo disponovat s pronajímanou věcí.
II. Další smluvní ujednání
1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora uvedený a nájemce se zavazuje
zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.
2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní, ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly
být překážkou nájmu.

III. Upřesnění nájmu
1. Nájem se sjednává na dobu určitou uvedenou v úvodu tohoto dokumentu.
2. Účastníci se dohodli na následném výši nájemného: 200,- Kč za první hodinu nájmu, 150,- Kč za druhou
hodinu nájmu, 100,- Kč za každou další započatou hodinu nájmu.
3. Za poskytnutý nájem bude nájemci vystaven účetní doklad.
4. Nájemce je povinen v den podepsání dokumentu složit vratnou zálohu 2.000,- Kč pro pokrytí všech
případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po
splnění všech povinností nájemce. V případě, že nájemcem je zaměstnanec SC-DDM s pracovní
smlouvou na dobu neurčitou, není záloha vyžádána.
IV. Povinnosti pronajímatele
1. Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému provozu.
2. Pronajímatel seznámí nájemce se zásadami správného používání vozu vč. bezpečnostních opatření.
V. Povinnosti nájemce
1. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě, ani jej dále pronajmout.
2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze
použít jako zástavu.
3. Nájemce není oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR.
4. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v místě jeho obvyklého
provozu (nebo na jiném dohodnutém místě) ve smluvenou dobu, a to ve stavu, v jakém jej převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na
předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou
5. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce i nadále povinen hradit sjednané
nájemné.
6. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení předmětu nájmu od doby jeho převzetí od pronajímatele
až do doby jeho vrácení, a to do výše jeho zůstatkové ceny.
7. Na voze je zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů pod pokutou 2.000,- Kč.
8. Nájemce vrací vůz čistý. V opačném případě může být nájemci účtován poplatek až 500,- Kč.
9. Nájemce je povinen absolvovat cvičnou jízdu na místě určené pronajímatelem.
10. Nájemce je povinen dbát osobní bezpečnosti. Podpisem tohoto dokumentu stvrzuje seznámení se
skutečností, že vůz není vybaven bezpečnostními pásy a že byl seznámen se zásadami správného
používání vozu vč. bezpečnostních opatření.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento dokument je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý obdrží po jednom výtisku.
2. Obě strany prohlašují, že si text dokumentu důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla
uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Prostějově

podpis a otisk razítka pronajímatele

podpis nájemce

