Směrnice obce Babylon č. 2/2017 k příležitostnému zapůjčení obecní
techniky
Zastupitelstvo obce babylon na svém veřejném zasedání konaném dne 4. 5. 2017 svým usnesením
č. 6/2017 schvaluje tento vnitřní předpis obce Babylon:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Obec Babylon (dále pouze jako Obec) stanovuje tyto podmínky pro zapůjčení (pronájem)
obecní techniky pro soukromé účely občanů obce.
2. Techniku obce je možno pronajmout pouze s obsluhou není-li uvedeno jinak, a to fyzické
osobě, která má v obci trvalý pobyt.
3. Všechna zapůjčená zařízení je možno používat výhradně k účelům, pro jaké byla
zkonstruována, pro jaké byla zapůjčena a v parametrech, které jsou příslušnými provozními
předpisy doporučeny. Je přísný zákaz přetěžování předmětů pronájmu či jejich používání k
jiným účelům či jiným způsobem.
4. V případě pronájmu techniky s obsluhou se tak může stát pouze:
- mimo běžnou pracovní dobu pracovníka obce obsluhujícího danou techniku
- v době, kdy není tento pracovník pověřen naléhavými úkoly při údržbě obce
(např. při odstraňování kalamity i mimo běžnou pracovní dobu)
- pokud s takovouto prací přes čas vysloví obsluhující pracovník souhlas.
5. Na zapůjčení techniky není právní nárok. Obec neručí za případné škody či vícenáklady
vzniklé změnou termínu zapůjčení techniky (např. při nutnosti operativního využití techniky
pro potřeby obce), případně při úplném odřeknutí slíbeného pronájmu (např. v případě
nečekané poruchy stroje)
Čl. 2
Postup při pronájmu
1. Zájemce o pronájem obecní techniky podá v kanceláři obecního úřadu žádost, ve které sdělí
minimálně:
- specifikaci techniky, o kterou má zájem
- termín, kdy by chtěl techniku zapůjčit
- časové trvání na jak dlouho by chtěl techniku zapůjčit
- specifikaci činnosti, za jakým účelem chce techniku zapůjčit
Žádost může podat písemně, e-mailem, nebo ústně.
2. Pověřený pracovník obecního úřadu žádost prověří a sdělí zájemci, zdali je techniku možno v
požadovaném termínu pronajmout, včetně odhadu celkové ceny pronájmu a seznámí jej
s textem této směrnice.

Čl. 3
Pronájem zařízení
1. Místem pronájmu se rozumí místo obvyklého uskladnění zařízení, které je předmětem
pronájmu a čas zápůjčky začíná běžet okamžikem vyskladnění tohoto zařízení z tohoto místa.
2. Nájemce je povinen sdělit obsluze, zda a kde jsou v sekané ploše překážky, které by mohly
poškodit žací ústrojí.
3. Nejpozději do 14-ti dní od ukončení nájmu se nájemce dostaví v úřední hodiny do kanceláře
obecního úřadu, k zaplacení ceny za nájem zařízení, která bude vypočítána na základě
platného ceníku.
Čl. 5
Technika k pronájmu a cena
1. Všechna zařízení, která je možno od obecního úřadu pronajmout, jsou uvedena v příloze č. 1
této směrnice.

2. Ceny za techniku jsou stanoveny jako součet nákladů za palivo, amortizaci stroje, mzdu
pracovníka a DPH. Účtována je každá započatá čtvrthodina
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce 4. 5. 2017.

