Obec ovosedly
691 82 Novosedly 1
IČO: 00283444

Směrnice č. 1/2013
pro pronajímání zahradních setů z majetku obce
Obec Novosedly vlastní zahradní
a sportovních akcích.
Pro účely pronajímání

sety, které jsou užívány při organizovaných

kulturních

výše uvedeného majetku je stanoveno:

1. Zahradní sety mohou být pronajaty pouze krátkodobě (v řádu dnů).
2. Pronájem může být realizován pro organizace působící v obci ovosedly, pro
fyzické osoby z řad občanů obce ovosedly a pro členské obce DSO Mikulovsko.
3. Pronájem nebude umožněn v termínech, kdy zahradní sety budou použity na
akcích organizovaných samotnou obcí ovosedly.
4. Přednostně bude pronájem při kolizi termínů realizován v pořadí:
1. organizace mající sídlo v obci Novosedly,
2. občan obce Novosedly,
3. členská obec DSO Mikulovsko
5. Nájemce při převzetí pronajatých zahradních setů je povinen podepsat "Protokol
o pronájmu" jehož vzor je přílohou této směrnice a řídit se při užívání
pronajatých předmětů ustaveními tohoto protokolu.
6. Touto směrnicí se ruší směrnice pro pronajímání
z majetku obce ze dne 20.7.2011

V

párty stanů a zahradních

setů

ovosedlech dne 05.12.2013
~
.................
Z
.

František Trefilík
starosta obce

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Směrnice byla řádně schválena na zasedání Rady obce Novosedly dne 13.11.2013.

Protokol o pronájmu
Obec ovosedly
691 82 ovosedly 1

(pronajímatel)

jméno, příjmení, adresa

(nájemce)

pronajímá ze svého majetku

Zahradní set, skládající se z 1 ks stolu a 2 ks lavic v počtu:

.

Stůl číslo:

.

Lavice číslo:

.

Výše uvedený majetek obec pronajímá za dodržení těchto podmínek ze strany nájemce:
Pro organizace působící v obci ovosedly a členské obce DSO Mikulovsko
Poplatek za pronájem fyzickým osobám: zahradní set 50,- Kč/den

bez poplatku.

Poplatek za pronájem byl schválen na jednání rady obce dne 18.07.2011.
Pronajímatel předává věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání, nájemce je povinen
chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. Při poškození, ztrátě nebo nevrácení
pronajatého předmětu nájemce hradí vzniklou škodu v plné výši pronajímateli.

Převzal dne

.

Pronajímatel

Nájemce

Zjištěné nedostatky:

Vráceno dne

.

ájemce

Uhrazeno: dne:

Pronajímatel

dokladem č.:

ve výši:

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Protokol o pronájmu byl řádně schválen na zasedání Rady obce Novosedly dne 13.11.2013.

.

