Směrnice obce Lechotice

Směrnice č. 003/2019,
k příležitostnému zapůjčení techniky obce
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje zásady pro zapůjčení techniky, která je majetkem obce Lechotice.
2. Obec Lechotice (dále jen obec) jako službu svým občanům nabízí zapůjčení (pronájem) techniky obce
pro soukromé účely občanů obce.
3. Techniku obce je možno zapůjčit pouze fyzické osobě (dále jen nájemce), která nemá vůči obci dluhy
či nedoplatky a současně:
a) má trvalý pobyt na území obce, nebo
b) vlastní v katastru obce nemovitost, nebo
c) v obci prokazatelně dlouhodobě žije.
V odůvodněných případech může starosta či místostarosta obce povolit zapůjčení techniky obce i
osobám jiným, vč. osob právnických.
4. Předmět nájmu smí být využíván pouze v katastru obce, mimo něj pouze se svolením starosty či
místostarosty obce.
5. Všechna pronajatá zařízení je možno používat výhradně k účelům, pro jaké byla zkonstruována, pro
jaké byla pronajata a v parametrech, které jsou příslušnými provozními předpisy doporučeny. Je přísný
zákaz přetěžování předmětů pronájmu či jejich používání k jiným účelům či jiným způsobem.
6. Zapůjčit je možné pouze takovou techniku, která je provozně v bezvadném stavu, a která není ve
stejném termínu potřebná pro plnění úkolů při údržbě obce.
7. Na počátku a při ukončení nájmu je zkontrolován technický stav zařízení. Převzetím zařízení s tímto
stavem obě strany souhlasí.
8. V případě zapůjčení techniky s obsluhou se tak může stát pouze:
a) v běžné pracovní době pracovníka obce obsluhujícího danou techniku,
b) v době, kdy není tento pracovník pověřen naléhavými úkoly při údržbě obce,
c) v případě, že s takovou prací vysloví obsluhující pracovník souhlas.
9. Na zapůjčení techniky obce není právní nárok.
10. Obec neručí za případné škody či vícenáklady vzniklé změnou termínu nájmu techniky, případně při
úplném odřeknutí slíbeného termínu pronájmu.
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Článek III.
Postup při pronájmu
1. Zájemce o pronájem techniky obce podá žádost, ve které uvede:
a) specifikaci techniky, o kterou má zájem,
b) termín, kdy by chtěl techniku zapůjčit,
c) časové trvání na jak dlouho by chtěl techniku zapůjčit,
d) zda půjde o techniku s obsluhou či bez obsluhy,
e) specifikaci činnosti, za jakým účelem chce techniku zapůjčit.
2. Žádost může být podána písemně nebo ústně.
3. Pověřený pracovník obce žádost prověří a sdělí zájemci, zda je techniku možné v požadovaném
termínu zapůjčit, včetně odhadu celkové ceny pronájmu.
4. Nájemce se v termínu zápůjčky dostaví na předem stanovené místo předání/převzetí. Na místě bude
současně sepsán Protokol o předání/převzetí zařízení (dále jen protokol), jehož součástí musí být
minimálně:
a) identifikační údaje nájemce,
b) přesná specifikace techniky, která bude předmětem pronájmu,
c) termín zapůjčení a předpokládaný termín navrácení předmětu pronájmu,
d) informace, zda se jedná o zapůjčení techniky s obsluhou či bez obsluhy
e) v případě zapůjčení s obsluhou jméno pracovníka, který bude zařízení obsluhovat,
f) v případě zapůjčení bez obsluhy:
 písemné prohlášení nájemce, že souhlasí s tím, že si obecní techniku půjčuje na vlastní
riziko a plně zodpovídá za její provoz po dobu nájmu a to včetně případných škod na
majetku třetích osob či na věci samé, způsobených provozováním tohoto předmětu
pronájmu,
 písemné prohlášení nájemce, že je buď sám způsobilý pro obsluhu zapůjčeného
zařízení (z pohledu jeho subjektivních schopností, ale též objektivních zákonných
požadavků, např. že vlastní příslušná oprávnění), nebo má pro tento účel zajištěnu
osobu s potřebnou způsobilostí,
 jméno osoby, která nájemci požadovanou techniku vydá a provede jeho zaškolení.
O všech zjištěných skutečnostech provede pověřených pracovník zápis do protokolu, který nájemce
při předání i převzetí podepíše, čímž potvrdí jeho správnost.
Článek IV.
Pronájem zařízení s obsluhou
1. Není-li dohodnuto jinak, místem zápůjčky se rozumí místo obvyklého uskladnění zařízení, které je
předmětem pronájmu a čas zápůjčky začíná běžet okamžikem vyskladnění tohoto zařízení z tohoto
místa. Místo i čas zaznačí obsluha do protokolu.
2. Před samotným započetím prací, na které bylo zařízení zapůjčeno, obsluha opíše stav provozních
hodin (pokud je jím zařízení vybaveno). Po ukončení prací obsluha opět zaznamená stav provozních
hodin.
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3. Nejpozději do 14-ti dní od ukončení nájmu se nájemce dostaví v úřední hodiny do kanceláře obce,
k zaplacení ceny za nájem zařízení, která bude vypočítána na základě platného ceníku.
Článek V.
Pronájem zařízení bez obsluhy
1. V předem dohodnutém čase se nájemce dostaví na určené místo k převzetí předmětu pronájmu.
2. Pověřený pracovník:
a) vydá nájemci předmět pronájmu,
b) je-li to technicky možné, za účasti nájemce přezkouší jeho funkčnost,
c) spolu s nájemcem překontroluje stav a neporušenost zařízení, případné závady zapíše,
d) za účasti nájemce překontroluje stav provozních náplní (pokud je zařízení obsahuje), případně
všechny doplní na maximální úroveň,
e) pokud zařízení obsahuje počítadlo provozních hodin, tyto opíše,
f) seznámí nájemce s obsluhou zařízení, se zásadami bezpečné práce s ním a přesvědčí se, že
nájemce všemu řádně porozuměl,
g) v případě pronájmu zařízení, k jehož obsluze či řízení jsou vyžadována zákonná osvědčení,
zkontroluje, že nájemce (případně jím pověřená obsluha zařízení) takové osvědčení vlastní
(nájemce je předkládá k nahlédnutí). O všech výše uvedených skutečnostech provede
pověřený pracovník zápis do protokolu.
3. Po ukončení pronájmu nájemce předmět pronájmu dopraví opět na místo jeho původního uskladnění
(není-li dohodnuto jinak), kde pověřený pracovník provede jeho převzetí:
a) za účasti nájemce provede kontrolu ve stejném rozsahu jako při zápůjčce a všechny
skutečnosti a případná nová poškození zaznamená do protokolu,
b) překontroluje doplnění provozních kapalin – pokud k němu nájemcem nedošlo, provede
doplnění na úroveň před zápůjčkou sám a množství a typ použitých provozních kapalin
zaznačí do protokolu.
c) pokud zařízení obsahuje počítadlo provozních hodin, tyto opíše.
4. Nejpozději do 14-ti dní od ukončení nájmu se nájemce dostaví v úřední hodiny do kanceláře obce,
k zaplacení ceny za nájem zařízení, která bude vypočítána na základě platného ceníku.
Článek VI.
Technika k zapůjčení a cena
1. Všechna zařízení, která je možno zapůjčit, jsou uvedena v příloze č. 1 této směrnice.
2. Příloha č. 1 této směrnice udává také cenu za pronájem jednotlivých zařízení včetně postupu pro
určení celkové ceny.
Článek VII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta nebo jím pověření pracovníci.
2. Na zapůjčení techniky obce není právní nárok.
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3. Obec neručí za případné škody či vícenáklady vzniklé změnou termínu nájmu techniky, případně při
úplném odřeknutí slíbeného termínu pronájmu.
4. V odůvodněných případech si obec vyhrazuje možnost postupovat odlišně od této směrnice.
5. Směrnice k příležitostnému zapůjčení techniky obce byla schválena Zastupitelstvem obce Lechotice
dne 9. 10. 2019, usnesením č. ZO/2019/016/09.
6. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstva obce.
V Lechoticích dne 10. 10. 2019

……………………………………………
Ing. Petr Maňásek
starosta obce
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Příloha č. 1 směrnice č. 3/2019 k příležitostnému zapůjčení techniky obce
Soupis techniky a ceník
Zařízení:

Cena pronájmu:

Zahradní a komunální technika
Malotraktor Kubota B2650 + příslušenství
- zametací nástavba (záběr 155 cm)
- radlice (záběr 200 cm)
- vlečka
- cepová sekačka (záběr 143 cm)

pronájem bez obsluhy

nelze

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

300 Kč

pronájem bez obsluhy

nelze

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

300 Kč

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

Plotostřih Husqvarna 122HD60
- oboustranné stříhací nože
- délka nože 59 cm

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

Fréza Toro Quick Clear CCR 6053 R
- záběr 53 cm
- vč. pojezdu
- vzdálenost odhozu: až 11 m

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

pronájem bez obsluhy (za každou započatou 1 h zápůjčky)

100 Kč

pronájem s obsluhou (za každých započatých 30 minut
zápůjčky)

200 Kč

Doprava zapůjčené techniky na místo určení
malotraktorem

za 1 km jízdy

20 Kč

Doplnění spotřebovaných PHM

za každý započatý 1 l spotřebovaných PHM (v případě, že je
nájemce nedoplnil sám)

40 Kč

Žací stroj Wisconsin W3532
- záběr 122 cm

Sekačka Stiga Turbo Pro 55 4S Honda
- záběr 55 cm
- vč. pojezdu

Sekačka Stiga Turbo
- záběr 50 cm

Křovinořez Husqvarna 535RX
- příslušenství: trávní kotouč, strunová hlava

Vertikutátor Stiga SVP 40 B
- záběr 40 cm
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