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Nájemní smlouva (věci movité)
Pronajímatel:

Nájemce:

TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s., se sídlem Dolní náměstí
27/38, 779 00 Olomouc, IČO 45237484, spolek zapsán ve SR
vedeném KS v Ostravě, oddíl L, vložka 1406, jednající za
spolek (spolek zastoupen) Jiří Valachovics, (dále jen
„Pronajímatel“) na straně jedné

_________________________________________

Předmět nájmu: ___________________________________

_________________________________________
_________________________________________
(dále jen „Nájemce“) na straně druhé
Doba nájmu: __________________________

________________________________________________
________________________________________________
___________________________(dále jen „Předmět nájmu)

Nájemné: __________________________,-Kč

Předmět smlouvy – sjednání nájmu: Pronajímatel přenechává (pronajímá) Nájemci předmět nájmu k dočasnému
užívání a Nájemce se zavazuje zaplatit za to Pronajímateli sjednané nájemné a po skončení nájmu předmět nájmu vrátit
zpět v řádném stavu Pronajímateli.
Užívání Předmětu nájmu: Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu výlučně způsobem odpovídajícím jeho
funkčnímu určení, způsobem obvyklým, a to vše tak, aby minimalizoval riziko vzniku škod na Předmětu nájmu.
Nájemné: sjednané nájemné (ad výše) je platné na celou dobu trvání nájmu a bylo stanoveno dohodou smluvních stran
jako součet dílčích položek nájemného uvedeného u jednotlivých pronajatých věcí v platném Ceníku půjčovného.
Nájemné je splatné do tří dnů od podpisu této smlouvy převodem na účet Pronajímatele, č.ú. 241299357/0300, nebo
v hotovosti.
Doba nájmu: Doba nájmu je stanovena ad výše; pokud však smluvní strany tuto dobu neuvedly, pak platí, že doba
nájmu činí 10 dnů počítaných ode dne podpisu této smlouvy. V případě, že Nájemce vrátí Předmět nájmu (nebo jeho
část) dříve, nemá dané vliv na výši sjednaného nájemného.
Předání Předmětu nájmu Nájemci: Smluvní strany si potvrzují, že předání Předmětu nájmu Nájemci bylo uskutečněno
současně s podpisem této smlouvy. Nájemce výslovně prohlašuje, že se se stavem Předmětu nájmu řádně a úplně
seznámil, a to osobní prohlídkou, kontrolou funkčnosti, přepočtením přebíraných kusů, když Předmět nájmu shledává
bez jakýchkoliv vad a bez námitek Předmět nájmu přebírá.
Vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli: Předmět nájmu Nájemce vrátí tak, aby byl předán Pronajímateli nejpozději
v den, kdy nájem končí. Doba předání musí být mezi smluvními stranami vždy předem dohodnuta. V případě, že
Nájemce bude v prodlení s vrácením Předmětu nájmu (nebo jeho části), je povinen zaplatit Pronajímateli za dobu
prodlení náhradu, a to ve výši 1/10 sjednaného nájemného (resp. vyplývajícího pro nevrácené položky) za každý jeden
den prodlení. Tímto není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu škody.
Odpovědnost: Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu (újmu) způsobenou na Předmětu nájmu (nad rámec
opotřebení způsobeného běženým a obvyklým užíváním Předmětu nájmu ze strany Nájemce). V případě, že Nájemce
nevrátí Předmět nájmu ani do 10 dnů od skončení nájmu nebo jej nebude schopen vrátit (ať již z jakéhokoliv důvodu),
je povinen Pronajímateli uhradit vzniklou škodu, která bude stanovena ve výši odpovídající ceně nové shodné věci;
v případě startovních čísel, pak za každé jedno nevrácené startovní číslo je Nájemce povinen zaplatit částku 200,-Kč.
Ostatní a závěrečná ujednání:
Práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Projev vůle smluvních stran nebo některé z nich, v jejímž důsledku by mělo dojít ke zrušení nebo změně této smlouvy,
musí být učiněn v písemné formě.
Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Obě vyhotovení
budou řádně podepsána a mají stejnou platnost a závaznost.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, plně jí porozuměly, odpovídá jejich svobodné vůli
a na důkaz souhlasu s ní ji podepisují.
V Olomouci dne __________
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel

Nájemce

TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s.

_________________

2
Vrácení Předmětu nájmu
Nájemce prohlašuje, že dnešního dne vrací Předmět nájmu Pronajímateli, a to s výjimkou
____________________________. Současně ujišťuje Pronajímatele, že vrácené věci jsou v úplném počtu, bez vad,
poškození atd., s výjimkou _________________________________.
Pronajímatel spoléhá na pravdivost uvedeného prohlášení Nájemce.
V Olomouci dne __________
Pronajímatel

Nájemce

TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s.

_________________

Seznam movitého majetku k zapůjčení a ceník půjčovného:
Várnice.....................................................................................100,- Kč
Startovní čísla (1 sada = 100 ks)..............................................100,- Kč
+ zavírací špendlíky - dle dohody
Startovací pistole (s náboji či kapslemi)...................................100,- Kč
Stopky.......................................................................................100,- Kč
Digitální časomíra - bez obsluhy..............................................300,- Kč
Megafon....................................................................................200,- Kč
Roll-up START/CÍL.................................................................200,- Kč
Stupně vítězů.............................................................................200,- Kč
Lavice........................................................................................200,- Kč
Přístřešek plátěný (otevřený).....................................................400,- Kč
Registrační kartička (nevratná - prodej)........................................1,- Kč
Čipové zařízení Mylaps..........................................................2 000,- Kč

