Příloha usnesení o výpůjčce pódia, provozní řád
1. Základní pojmy a specifikace vybavení
Pro účely tohoto provozního řádu se vlastník vybavení dále uvádí jako půjčitel, objednatel
vybavení se dále uvádí jako vypůjčitel.
Půjčitel: Město Plzeň, zastoupené MO10 Plzeň Lhota
Místo skladování: Plzeň Lhota, Kolem Zahrad 158/15, 301 00 Plzeň 10-Lhota (budova
sokolovny)
Kontakt pro výpůjčku – závaznou objednávku a smlouvu: Petr Kodl, tel.: 731 601 070,
Ondřej Topinka, tel.: 774 567 757
Kontakt pro úhradu nákladů: Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893

2. Předmět výpůjčky
Předmětem nájmu je podium značky X-stage S10 sestavené z jednotlivých desek o rozměru
1x2m v počtu 12ks, dále pak spojek těchto desek v počtu 24 kusů a 48ks teleskopických
nohou o variabilní výšce 40-60cm.

3. Pravidla výpůjčky
1. Předmět nájmu si může půjčit jakákoli právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR na
akci konanou pouze na území MO Plzeň 10.
2. Objednání se řeší výhradně s kontaktní osobou uvedenou v tomto řádu.
3. Podium se půjčuje na max. 4 dny, ve zvláštních případech lze domluvit individuálně.
4. Vypůjčitel je povinen minimálně 7 dnů před pořádáním plánované akce zaslat
závaznou objednávku, nejméně 4 dny před akcí uzavřít smlouvu o výpůjčce a domluvit
termín vyzvednutí, montáže, demontáže a navrácení vybavení.
5. V případě stejného termínu zápůjčky budou rozhodovat následující kritéria:
• Datum závazné objednávky
• Vzájemná dohoda zájemců
• Rozhodnutí členů ZMO Plzeň 10 (v případě nedohody zájemců)
6. Dopravu vybavení na místo akce a zpět, naložení a vyložení zapůjčeného vybavení a
montáž a demontáž vybavení zajišťuje vypůjčitel na vlastní náklady.
7. Fyzické převzetí stejně jako navrácení si vypůjčitel musí dohodnout v dostatečném
předstihu a bezpodmínečně dodržet dohodnutý termín navrácení. Navrácení se musí
uskutečnit v nejbližších pracovních dnech po skončení akce.
Vybavení musí být vraceno čisté a suché! – zodpovídá pověřený pracovník při
demontáži.
8. V případě poškození či ztráty vybavení (dle seznamu dílů vybavení předávacího
protokolu, který je součástí smlouvy o výpůjčce) odpovídá za zjištěné rozdíly
jednoznačně vypůjčitel. V případě zjištěné závady se provede zápis do předávacího
protokolu podepsaný oběma stranami.
9. Na každé zapůjčení vybavení bude sepsána závazná objednávka, smlouva o výpůjčce
včetně předávacího protokolu a seznamu dílů vybavení a vypůjčitelem předán Provozní
řád s ceníkem. Pokud bude vyplývat z ceníku, před předáním vypůjčitel uhradí
příslušnou kauci.

10. V případě poškození nebo ztráty vypůjčitel uhradí celou nebo poměrnou část ceny
poškozeného dílu s ohledem na mírů poškození a opotřebení.

4. Ceník výpůjčky
V případě, že vypůjčitel splní následující kritéria, je cena za zapůjčení zdarma, ve všech
ostatních případech se řídí následujícím ceníkem.
Zápůjčka ZDARMA:
-

doba od předání a navrácení nepřekročí 4 dny
vypůjčitel je zapsaný spolek, mající sídlo v městském obvodu Plzeň 10 Lhota

V ostatních případech je stanovena cena za výpůjčku ve výši 5.000 Kč pro podnikatele
(fyzickou osobu nebo právnickou osobu) mající sídlo nebo trvalé bydliště v městském obvodu
Plzeň 10 Lhota nebo občana s trvalým bydlištěm v městském obvodu Plzeň 10 Lhota.
Pro všechny ostatní případy 10.000 Kč za 4denní výpůjční cyklus.
Ceník v případě poškození (ztráty) dílů:
-

pódiová deska 1x2m - 7900,- Kč
spojka podia – 210,- Kč
teleskopická noha – 890,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

5. Závěr
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny vypůjčitele vybavení.
2. Vypůjčitel je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, dodržovat jej a řídit se
podmínkami v něm stanovenými.
3. Vypůjčitel uzavře s majitelem vybavení smlouvu o výpůjčce vybavení jejíž součástí je
předávací protokol.
4. Tento provozní řád byl schválen ZMO Plzeň 10 dne 25.4.2022 a stejným dnem nabývá
účinnosti.

