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VÝPŮJČNÍ ŘÁD 

1. Tento Výpůjční řád stanovuje podmínky, za kterých je pronajímáno vybavení pro pořádání 

kulturních či obdobně zaměřených akcí. Veškeré vybavení určené k pronájmu je majetkem MAS 

Radbuza, z.s. 

 

2. Vybavení se přednostně pronajímá členům MAS Radbuza, z.s., v případě právnických osob 

jejich delegovaným zástupcům. V ostatních případech lze vybavení pronajmout partnerským 

MAS, jiným partnerským organizacím či ostatním právnickým nebo fyzickým osobám.   

 

3. Cena za pronájem je splatná v hotovosti okamžikem předání předmětu pronájmu. Ceny 

za pronájem vybavení pro členy MAS Radbuza, z.s. se stanovují následovně:  

• párty stan nůžkový 3x3 m 150,- Kč 

• párty stan nůžkový 3x6 m 300,- Kč 

• jarmareční stánek 200,- Kč 

• pivní set skládací (stůl + 2 lavice) 20,- 

Ceny za pronájem vybavení pro partnerské MAS, jiné partnerské organizace či ostatní právnické 

nebo fyzické osoby se stanovují následovně:  

• párty stan nůžkový 3x3 m 300,- Kč 

• párty stan nůžkový 3x6 m 600,- Kč 

• jarmareční stánek 400,- Kč 

• pivní set skládací (stůl + 2 lavice) 50,- 

Tyto ceny platí při pronájmu vybavení na dobu 7 kalendářních dnů s tím, že vybavení je 

pronajímáno v režimu čtvrtek – středa, není-li individuálně dohodnuto jinak. Všechny uvedené 

ceny jsou včetně DPH. 

 

4. Při předání předmětu pronájmu je mezi nájemcem a pronajímatelem podepsána nájemní 

smlouva, která slouží rovněž jako předávací protokol. 

 

5. Předání předmětu pronájmu třetí osobě je zakázáno. 

 

6. Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před úhradou ceny 

za pronájem. 

 

7. Při poškození nebo ztrátě předmětu pronájmu je nájemce povinen tuto skutečnost okamžitě 

ohlásit pronajímateli. 

 

8. Při předčasném vrácení nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného. 

 

9. Předmět nájmu je nutno vrátit očištěný od hlíny či jiných hrubých nečistot. Pokud je předmět 

nájmu znečištěný a zablácený, je nájemce povinen uvést předmět nájmu do pořádku. V opačném 

případě se účtujeme poplatek za očištění ve výši 200,- Kč. 
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10. V případě poškození vybavení neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu pronájmu 

a v případě ztráty jakékoliv části pronajatého vybavení se nájemce zavazuje uhradit 

pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného vybavení, respektive skutečné 

náklady na jeho opravu. 

 

11. MAS Radbuza, z.s. si vyhrazuje právo na změny Výpůjčního řádu. 

 

Ve Stodě dne 23. 8. 2018   

         

 

               Ing. Jan Bostl 

obec Kvíčovice - Předseda Spolku 
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