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Vypracoval:

Jitka Stasinka Slivoňová DiS., ředitelka školy

Schválil:

Jitka Stasinka Slivoňová DiS., ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá platnosti dne:

29. 8. 2013
1. 9. 2013

Směrnice nabývá účinnosti dne:
1. 9. 2013
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

1.

Úvodní ustanovení

V souladu s § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnice, která upravuje pravidla pro
pronajímání hudebních nástrojů žákům školy.

2.

Nájemní smlouva

Škola pronajme žákovi, příp. zákonným zástupcům žáka, je-li žák nezletilý, hudební
nástroj (dále jen „nástroj“) na základě nájemní smlouvy, která je uvedena v příloze této
směrnice.

3.

Povinnosti pronajímatele a nájemce

Pronajímatel je povinen přenechat pronajatý nástroj ve stavu způsobilém
smluvenému užívání. Je oprávněn požadovat přístup k nástroji za účelem kontroly, zda
nájemce nástroj užívá řádným způsobem.
Nájemce je oprávněn užívat nástroj pouze ke studijním účelům. Na nástroji nesmí
provádět žádné změny či úpravy bez souhlasu pronajímatele.
Nájemce je povinen:
pečovat o to, aby na nástroji nevznikla škoda; případné poškození či ztrátu
nástroje uhradit z vlastních prostředků, a to ve výši současné ceny nástroje;
oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřeby oprav; při porušení
této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou;
snášet omezení v užívání pronajatého nástroje v rozsahu nutném pro
provedení neodkladných oprav a údržby nástroje.

4.

Nájemné

Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy, a to nejpozději do 15. dne
v měsíci. Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady, které nezpůsobil, nemohl
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pronajatou věc užívat. Právo na prominutí nebo poskytnutí slevy z nájemného musí být
uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu.
Během období hlavních prázdnin (červenec-srpen) je nájemce osvobozen z platby
nájemného za vypůjčený nástroj.
Výše nájemného:
Hudební nástroj:

5.

do 10.000,- Kč pořizovací ceny
nad 10.000,- Kč pořizovací ceny

50,- Kč měsíčně
100,- Kč měsíčně

Skončení nájmu

Nájem skončí v den vrácení půjčeného hudebního nástroje. Nájemce stvrdí vrácení
hudební nástroje svým podpisem na nájemní smlouvě.
Ukončení nájmu ze strany nájemce je možné kdykoliv. Nájemné se v tomto případě
platí za každý započatý měsíc.
Pronajímatel si vyhrazuje právo ukončit platnost nájemní smlouvy v případě, že zjistí,
že nástroj není řádně užíván, nebo z důvodu naléhavé potřeby školy.

6.

Závěrečná ustanovení

Tímto se ruší „Směrnice k pronajímání hudebních nástrojů“ ze dne 30. 8. 2007.
Smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti zůstávají v platnosti.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013.

V Kadani 28. 8. 2013

………………………............
Jitka Stasinka Slivoňová DiS.
Ředitelka školy

Příloha:
Nájemní smlouva
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Tel./fax: 00420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

NÁJEMNÍ SMLOUVA
Smluvní strany
Pronajímatel: Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň
Zastoupená: ředitelkou Jitkou Stasinkou Slivoňovou, DiS.
Nájemce:
Jméno a příjmení žáka:............................................................................................ datum narození:.............................................
Zastoupený (jméno a příjmení zákonného zástupce):................................................................................................................
Bydliště:....................................................................................................................................................................................................................................
Předmět nájemní smlouvy:
Hudební nástroj................................................................................................, značky:........................................................................................
výrobní číslo:......................................................................................., inventární číslo:.........................................................................................
Pořizovací cena:........................................................................
Výše nájemného činí: 50,- / měsíčně* pořizovací cena do 10 000,100,- / měsíčně* pořizovací cena nad 10 000,Nástroj byl zapůjčen dne:

* nehodící

škrtněte

Nájemní smlouva se uzavírá na základě „Směrnice k pronajímání hudebních nástrojů“ ze dne 1. 9. 2013, která je v souladu s právními
normami.
Výňatek z uvedené směrnice:
Pronajímatel je povinen přenechat nájemci pronajatý nástroj ve stavu způsobilém smluvenému užívání. Je oprávněn požadovat přístup
k nástroji za účelem kontroly, zda nájemce nástroj užívá řádným způsobem.
Nájemce je oprávněn užívat nástroj pouze ke studijním účelům. Na nástroji nesmí provádět žádné změny či úpravy bez souhlasu
pronajímatele.
Nájemce je povinen:
 pečovat o to, aby na nástroji nevznikla škoda; případné poškození či ztrátu nástroje uhradit z vlastních prostředků, a to ve výši
současné ceny nástroje,
 oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřeby oprav; při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím
způsobenou,
 snášet omezení v užívání pronajatého nástroje v rozsahu nutném pro provedení neodkladných oprav a údržby nástroje.
Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Nájemné je splatné nejpozději 15. Den v měsíci. Sjednaná doba činí jeden školní
rok, tj. září-červen.
Ukončení nájmu ze strany nájemce je možné kdykoliv. Nájemné se v tomto případě platí za každý započatý měsíc. Pronajímatel si
vyhrazuje právo ukončit platnost nájemní smlouvy v případě, že zjistí, že nástroj není řádně užíván, nebo z důvodu naléhavé potřeby
školy.
Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom výtisku.
V Kadani...............................................
.......................................................................

Nájemce/ zákonný zástupce žáka

...................................................

Pronajímatel

Datum vrácení nástroje /ukončení nájemné smlouvy:
Převzal:
Podpis nájemce:
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