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Směrnice obce Babylon č.212017 k příležitostnému zapůjčeníobecní techniky
Zastupitelstvo obce babylon na svém veřejném zasedání konaném dne 4, 5. 2017 svým usnesením

č,612017 schvaluje tento vnitřní předpis obce Babylon:

čl. t
základní ustanovení

1,

Obec Babylon (dále pouze jako Obec) stanovuje tyto podmínky pro zapůjčení(pronájem) obecní
techniky pro soukromé účelyobčanůobce.

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 zařízeníje možno používatvýhradně 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 používáník jiným účelůmči jiným
způsobem,

4.

V případě pronájmu techniky s obsluhou se tak můžestát pouze:

-

5.

mimo běžnou pracovnídobu pracovníka obce obsluhujícíhodanou techniku

v době, kdy není tento pracovník pověřen naléhavými úkoly při údržběobce (např,

při

odstraňování kalamity i mimo běžnou pracovnídobu)

pokud s takovouto prací přes čas vyslovíobsluhující pracovník souhlas,

Na zapŮjčení techniky není právní nárok. Obec neručíza případnéškody či vícenáklady vzniklé
změnou termínu zapŮjčenítechniky (např, při nutnosti operativního využitítechniky pro potřeby
obce), případně při úplnémodřeknutí slíbeného pronájmu (např. v případě nečekanéporuchy
stroje),

ěl.z
Postup při pronájmu

1.

Zájemceo pronájem obecní techniky podá v kanceláři obecního úřadu žádost, ve které sdělí
minimálně:

_
-

+,,

specifikacitechniky, o kterou má zájem
termín, kdy by chtěl techniku zapůjčit

časovétrvání na jak dlouho by chtěl techniku zapůjčit
specifikaci činnosti, zalakým účelemchce techniku zapůjčit

Zádost můžepodat písemně, e-mailem, nebo ústně,

2,

Pověřený pracovník obecního úřadu žádost prověří a sdělí zájemci, zdali je techniku možno v
požadovaném terminu pronajmout, včetně odhadu celkové ceny pronájmu a seznámíjej s textem
této směrnice,

čt. g
Pronájem zařízeni

1,

Mistem pronájmu se rozumímísto obvyklého uskladněnízařízení,které je předmětem pronájmu
a čas zápůjčky začínáběžet okamžikem vyskladnění tohoto zařizeni z tohoto mista.

2,

Nájemce je povinen sdělit obsluze, zda a kde jsou v sekané ploše překážky, které by mohly
poškodit žacíústrojí.

3,

Nejpozději do 14_ti dní od ukončenínájmu se nájemce dostaví v úředni hodiny do kanceláře
obecního úřadu, k zaplacení ceny za nájem zařizeni, která bude vypočítánana základě platného
ceníku,

čl. s
Technika k pronájmu a cena

1.

Všechna zařizení, 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, |.Jčtována je každá započatá půlhodina,

čl. o
závěrečná ustanovení

1,

Tato směrnice nabývá účinnostidnem schválení zastupitelstvem obce 4, 5.2017

,

