Obec Horní Heřmanice

Horní Heřmanice č.p. 91, 561 33

IČ 00278904

www.hornihermanice.cz

Tel. 465 391 212

Email : obec@hornihermanice.cz

Smlouva a dohoda o zapůjčení strojů, nářadí a vybavení
nájemce:

Jméno a příjmení:

________________________________________

Adresa:

________________________________________

Kontaktní telefon: _________________

Podpis nájemce:_________________

Zapůjčení níže uvedených strojů, nářadí a vybavení si nelze nárokovat a je určeno pouze pro občany
a chalupáře Horních Heřmanic.

Ceník půjčovného:

1.hod.

/

1. den

1.

Štípačka dřeva Vari

50 Kč

/

350 Kč

2.

Kalové čerpadlo

50 Kč

/

200 Kč

3.

Motorová kosa Husqvarna

150 Kč

/

500 Kč*

4.

Štěpkovač větví - s obsluhou stroje

350 Kč

/

-----

5.

Traktor ZETOR - s obsluhou stroje

700 Kč

/

6.

Výsuvný žebřík

7.

Lešení –

/

100 Kč

trubka

bm

/

1 Kč

spojka a nástavec

ks

/

1 Kč

8.

Chlazení s kompresorem (bez narážeče)

/

500 Kč**

9.

Ozvučovací zařízení DEXON

/

1000 Kč**

* k položkám takto označeným bude připočítáno spotřebované palivo (benzín/nafta) v aktuálních
cenách na nejbližší čerpací stanici.
** k položkám takto označeným bude připočítána vratná záloha 2000,-Kč
Zapůjčeno dne:__________Vráceno:___________ Počet dnů: _______ Převzatá záloha__________
s nájemním řádem seznámil a stroj předal, podpis:___________________________Dne:__________
bez vady zpět převzal, podpis :__________________________________________ Dne:__________

Tato smlouva je zhotovena ve dvou provedeních, po jednom obdrží nájemce a pronajímatel a nedílnou
součástí je kopie nájemního řádu.
Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že přebírá stroj bez závad, že byl seznámen
s nájemním řádem a že přebírá plnou zodpovědnost za zapůjčené nářadí, stroj a škody
způsobené jeho činností.
Uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceník nabývá v platnosti usnesením zastupitelstva č.7/2022 pod bodem č.8. dne 14.12.2021.
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Ceník nájmů a ostatních služeb obce Horní Heřmanice od 1.1.2022
Nebytové prostory
Pronájem kurtů :
1.hodina
1.hodina za umělého osvětlení
1.hodina sportovní zájmové aktivity pro děti
Permanentka na 15. Hodin

60,80,20,600,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Pronájem hřiště (klubovny) :
Soukromé akce počet účastníků do 30 osob:
Soukromé akce počet účastníků do 70 osob:
Soukromé akce počet účastníků do 150 osob:
Veřejné akce pořádané pro komerční využití :

Pronájem sálu :
Pronájem přísálí :
Pronájem sálu a přísálí :
Pronájem zasedací místnosti :

800,-Kč
400,-Kč
1100,-Kč
400,-Kč

Pronájem ostatní
Pronájem hrobového místa :
Pronájem pozemkových parcel :

300,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč
2000,- Kč

s topením 1200,-Kč
s topením 500,-Kč
s topením 1600,-Kč
s topením 500,-Kč

60,-Kč/m²
1,-Kč/m²

Prodej ostatní
Prodej pozemkových parcel :
Hlášení rozhlasu (zaslání SMS zpráv) :
Kopírování dokumentů :
Knihovna půjčovné :
Prodej dřeva (štípaný rovnaný metr) :
Vodné :
Stočné :

cena daná minimální 100,-Kč
100,-Kč
2,-Kč/strana A4, 3,-Kč/strana A3
viz. samostatný ceník
600,-Kč/m³ smrk 1000,-Kč/m³ buk
22,-Kč/m³
35,-Kč/m³

Uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceník nabývá v platnosti usnesením zastupitelstva č.7/2022 pod bodem č.8. dne 14.12.2021.

