Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Smlouva o nájmu kompenzační pomůcky č. 00/2016
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany
1. Pan/í
jméno a příjmení:
nar.:
bydliště:
zastoupený(á):
(v textu této smlouvy dále jen „nájemce" )

a

2. Město Vratimov
se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
IČ: 00297372
bankovní spojení: 4180000005/6800
zastoupené JUDr. Dagmar Hrudovou ‐ starostkou (v textu této smlouvy dále jen
,,pronajímatel"),
tuto smlouvu o nájmu v souladu s usnesením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 občanského
zákoníku.

I.
Předmět smlouvy
(1) Pronajímatel pronajímá nájemci tuto kompenzační pomůcku: xxxxxxxxxxx, inventární
číslo: xxxxxxx (dále jen kompenzační pomůcka) a nájemce tuto pomůcku od
pronajímatele přijímá do nájmu.
(2) Nájemce převzal při podpisu této smlouvy kompenzační pomůcku včetně např.
náhradních částí a přípojných zařízení, návodu k použití atd. a potvrzuje, že si
kompenzační pomůcku při převzetí dobře prohlédl a vyzkoušel a že je způsobilá
k běžnému užívání.
II.
Doba trvání smlouvy
(1) Smlouva se uzavírá na dobu od: xxxxxxx do: xxxxxxx (dále jen sjednané období).
(2) Nedojde‐li k prodloužení smlouvy je nájemce povinen kompenzační pomůcku
v poslední výpujční den vrátit pronajímateli a to na adresu: Frýdecká 205/41, 739 32
Vratimov.
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III.
Výše úhrady a způsob placení
Smluvní strany sjednaly měsíční nájemné ve výši xxxx,‐ Kč (slovy: ……….) dle aktuálního
sazebníku úhrad pronajímatele.
V případě, že nájemné započalo v průběhu běžného měsíce, hradí nájemce
pronajímateli nájemné v plné výši, jako by kompenzační pomůcka byla zapůjčena od
prvního do posledního dne v měsíci. Při ukončení nájmu kompenzační pomůcky
v průběhu běžného měsíce, hradí nájemce pronajímateli nájemné v poměrné výši
(denní sazba nájmu x počet dnů zapůjčení v daném měsíci).
Nájemce je povinen před podpisem této smlouvy uhradit v hotovosti pracovníkovi
poskytovatele první platbu měsíčního nájmu za období od xxxx do xxxxx ve výši xxxx
Kč.
Další platby sjednaného měsíčního nájemného je nájemce povinen uhradit nejpozději
do 15. dne v měsíci, za který náleží platba nájemného, a to v hotovosti pracovníkovi
poskytovatele.

(5) Další platby sjednaného měsíčního nájemného je nájemce povinen uhradit nejpozději do 15.
dne v měsíci, za který náleží platba nájemného, a to bezhotovostně převodem na účet
poskytovatele vedený u Sberbank CZ, a. s., č. účtu 4180000005, variabilní symbol xxxxxx. Za
zaplacení pro účely této smlouvy se považuje připsání úhrady na účet poskytovatele.

(6) V případě, že nájemce bude s úhradou sjednaného termínu za kompenzační pomůcku
v prodlení, má pronajímatel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 10,‐Kč za každý
započatý den prodlení.
(7) V případě vrácení kompenzační pomůcky před uplynutím doby prvního měsíce nájmu
se nájemné nevrací.
(8) Pokud dojde ke změně výše úhrad, pronajímatel je povinen to oznámit nájemci
předem.
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IV.
Práva a povinnosti nájemce
Nájemce je povinen platit stanovené nájemné řádně a včas.
Nájemce je oprávněn kompenzační pomůcku používat po sjednanou dobu a pro účely,
ke kterým je určena. Kompenzační pomůcku bude užívat v souladu s touto smlouvou,
poučením pronajímatele a návodu na použití, pokud je jím kompenzační pomůcka
vybavena.
Nájemce nesmí přenechat kompenzační pomůcku do podnájmu třetí osobě, bez
předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
V případě změny bydliště je nájemce povinen ihned hlásit pronajímateli uvedenou
změnu.
Nájemce je povinen o kompenzační pomůcku řádně pečovat a zamezit jejímu odcizení,
nebo zničení. V případě poruchy je nájemce povinen pronajímatele neprodleně
vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu nájemce.
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli škodu na kompenzační pomůcce
v odpovídající ceně uvedení kompenzační pomůcky do původního stavu nebo
pořizovací ceně nové kompenzační pomůcky v případě, kdy uvedení do původního
stavu není možné, pokud byla škoda nájemcem způsobena nesprávným použitím
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kompenzační pomůcky, odcizením či ztrátou. Vedle náhrady škody má pronajímatel
v tomto případě nárok požadovat po nájemci i ušlý zisk.
(7) Nájemce je povinen vrátit kompenzační pomůcku na vlastní náklady v původním stavu,
ve kterém ji převzal, v poslední den nájmu. Pokud nájemce bude po pronajímateli
požadovat její přepravu zpět do sídla pronajímatele, je nájemce povinen uhradit cenu
převozu dle platného sazebníku úhrad.
(8) Nevrátí‐li nájemce, po ukončení sjednaného období kompenzační pomůcku
z jakéhokoliv důvodu pronajímateli, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní
pokutu ve výši 50,‐Kč za každý započatý den prodlení.
V.
Práva a povinnosti pronajímatele
(1) Pronajímatel je povinen předat kompenzační pomůcku nájemci ve stavu způsobilém
k řádnému využívání a to v sídle pronajímatele na adrese: Frýdecká 205/41, 739 32
Vratimov, pokud se nedohodnou jinak.
(2) Pronajímatel je povinen poučit nájemce o způsobu používání kompenzační pomůcky,
případně předat nájemci návod k použití.
(3) Bude‐li pomůcka vrácena znečištěná, má pronajímatel právo účtovat poplatek za
vyčištění dle platného sazebníku úhrad.
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VI.
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn
a doplňků nájemce svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů
v rozsahu nezbytně nutném pro účely evidence poskytované služby po dobu jejího
trvání a po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení.
Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
občanským zákoníkem.
Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s Provozním řádem půjčovny
kompenzačních pomůcek, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a že mu plně
porozuměl.
Tato smlouva je vyhotovená ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží nájemce a
pronajímatel.
Připojením podpisů smluvní strany stvrzují svou svobodnou vůli uzavřít tento právní
akt a bezvýhradný souhlas s obsahem této smlouvy a jejími ustanoveními.

Ve Vratimově………

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
razítko a podpis pronajímatele

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
podpis nájemce

Příloha: Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek
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