Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část:

PRONÁJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Č.j.

7/2018

Vypracoval:
Josef Mochar, DiS., ředitel školy
Schválil:
Josef Mochar, DiS., ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne:
19. 11. 2018
Platnost ode dne:
24. 10. 2018
Účinnost ode dne:
1. 12. 2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 27, odst. 2 písmeno g zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vydávám jako statutární orgán organizace
tuto směrnici.
1. Působnost a zásady směrnice
Směrnice upravuje povinnosti zaměstnanců organizace při pronájmu hudebních nástrojů.
Zásady směrnice
a) tento předpis ukládá povinnosti všem zaměstnancům organizace,
b) je vydáván písemně,
c) je vydán na dobu neurčitou,
d) ředitel školy seznamuje zaměstnance s vydáním, změnou ne zrušením této směrnice
prokazatelným způsobem, v organizaci obvyklým,
e) směrnice je přístupná všem zaměstnancům zveřejněním na místě obvyklém.
2. Pronájem hudebních nástrojů
1. Na základě zřizovací listiny a vymezení majetkových práv příspěvkové organizace může
škola pronajímat hudební nástroj.
2. Podmínky, za kterých je škola oprávněna tuto činnost provádět:
- jsou stanoveny ve zřizovací listině, resp. V příloze o vymezení majetkových práv,
- jsou stanoveny v této směrnici.
3. Hudební nástroje v jednotlivých odděleních eviduje a spravuje vždy pověřený učitel
(správce sbírky hudebních nástrojů). Evidenci zapůjčených nástrojů vede ředitel školy
(smlouvy) a administrativní pracovnice – SW evidence, předpisy půjčovného.
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4. Pronájem hudebního nástroje je uskutečněn na návrh učitele předmětu, který připraví
podklady pro smlouvu o nájmu hudebního nástroje uzavřenou mezi školou a zákonným
zástupcem žáka na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva o pronájmu se vyhotovuje ve dvou
vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zákonný zástupce žáka a druhý škola.
5. Při ukončení nájmu učitel zkontroluje technický stav hudebního nástroje. Případné
poškození hradí nájemce podle ujednání v nájemní smlouvě.
3. Výše nájemného
Výše nájemného za jednotlivé druhy hudebních nástrojů
Housle
Klarinet
Kytara
Trubka
Akordeon
Lesní roh
Příčná flétna
Saxofon

Nájem za školní rok
200,300,300,300,500,500,600,600,-

Nájemné se hradí na začátku školního roku. Případné výjimky u termínů splatnosti a intervaly
plateb schvaluje ředitel školy a jsou sjednány smlouvou.
Nájemné z pronájem hudebního nástroje může být v případech hodných zvláštního zřetele
sníženo rozhodnutím ředitele, na základě písemné žádosti nájemce. Na snížení nájmu není
právní nárok.
4. Text nájemní smlouvy
Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II, 380 01 Dačice

Smlouva o nájmu hudebního nástroje
Smluvní strany
Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II
380 01 Dačice, IČO: 60816830
zastoupená Josefem Mocharem, DiS., ředitelem školy (dále jen "pronajímatel")
a
panem/paní
(dále jen "nájemce")
bytem …………….
uzavírají podle ustanovení § 2201 - 2220 a § 2316 - 2320 Občanského zákoníku tuto

Smlouvu o nájmu hudebního nástroje
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Čl. I. Účel nájmu
Pronajímatel má na základě Zřizovací listiny ze dne 1.1.2010 právo hospodaření k níže
uvedeným věcem a na základě Živnostenského listu ze dne 4.1.2010 je oprávněn k
pronajímání věcí movitých, které dává touto smlouvou do úplatného nájmu nájemci za
podmínek dále ujednaných v této smlouvě.

Čl. II. Nájemné
Specifikace pronajatých věcí a výše měsíčního nájemného:
Hudební nástroj:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:
Období pro účtování:
Nájemné:

Čl. III. Doba nájmu
Doba nájmu věcí se ujednává od …… do …….

Čl. IV. Společná ustanovení
Nájemce se zavazuje:
a) užívat hudební nástroj v souladu s touto smlouvou a obvyklým užíváním
b) hradit náklady spojené s obvyklým udržováním
c) nést plnou majetkovou odpovědnost za svěřené věci a v případě poškození zajistit opravu v
odborném servisu, nebo v případě ztráty uhradit obvyklou cenu pronajatého hudebního
nástroje, případně cenu stanovenou dohodou
d) okamžitě oznámit pronajímateli jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení pronajatého
hudebního nástroje
e) nepřenechat věci do podnájmu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele
f) vrátit pronajatý hudební nástroj nejpozději ke dni ukončení studia žáka, poměrná část
nájemného bude na žádost nájemce vrácena
g) vrátit pronajatý hudební nástroj při skončení nájmu ve stavu, v jakém ji převzal s
přihlédnutím k běžnému opotřebení

Čl. V. Odstoupení od smlouvy
1. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu pronajaté věci budou předány ve
stavu nezpůsobilém k užívání nebo se věci bez jeho zavinění stanou nezpůsobilými k užívání.
2. Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit, jestliže nájemce:
a) užívá pronajaté věci v rozporu s účelem, ke kterému mu byly pronajaty
b) užívá pronajaté věci způsobem, kdy hrozí způsobení škody na věcech
c) neuhradil přes písemné upozornění pronajímatele nájemné
d) přenechal věci do podnájmu bez souhlasu pronajímatele
vrátit pronajatý hudební nástroj nejpozději ke dni ukončení studia žáka, poměrná část
nájemného bude na žádost nájemce vrácena
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Čl. VI. Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy této smlouvy ustanoveními
občanského zákoníku.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně oběma smluvními
stranami.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
V Dačicích dne ..................................

V ..................................

Pronajímatel:.....................................

Nájemce:..........................................................

dne...........................

5. Závěrečná ustanovení
a) kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy
pověřena ekonomka školy
b) zrušuje se předchozí znění této směrnice, její uložení se řídí spisovým řádem školy
c) směrnice nabývá účinnosti dnem. 1. 12. 2018
Dačice 24.10.2018

Josef Mochar DiS.
ředitel ZUŠ Dačice
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