VÝPŮJČNÍ ŘÁD MAS Rozkvět, z.s.
Článek I.
Půjčitel a předmět výpůjčky
1.1. Tento výpůjční řád řeší podmínky půjčování předmětů/věcí v přílohách.
1.2. Vlastníkem a půjčitelem předmětů/věcí je:
MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124, 384 02 Lhenice
IČ: 266 58 691
1.3. Předměty/věci jsou uskladněny v sídle MAS Rozkvět.
Článek II.
Obecné podmínky výpůjčky
2.1. Zapůjčení předmětů/věcí je bezplatné.
2.2. Předmětem výpůjčky může být kompletní sestava předmětů/věcí nebo jednotlivé kusy.
2.3. Vlastní vypůjčení předmětů/věcí se realizuje na základě podepsané smlouvy o výpůjčce s
popisem předmětu/věci zapůjčení, počtem kusů, hodnotou vypůjčeného předmětu/věci
včetně DPH a termínem vydání a vrácení. Podpisu smlouvy může předcházet rezervace
předmětů/věcí v našem rezervačním systému.
2.4. O výpůjčce předmětů/věcí bude sepsán předávací/přebírající protokol s popisem
předmětu/věci zapůjčení, počtem kusů, hodnotou vypůjčeného předmětu/věci včetně DPH a
termínem vydání a vrácení. Po vrácení předmětů/věcí bude podepsán přejímající protokol
s popisem stavu vraceného mobiliáře. Ze strany půjčitele vyplňuje a podepisuje předávací
protokoly pověřená osoba půjčitele.
2.5. Při zapůjčení předmětů/věcí je třeba, aby osoba pověřená vypůjčitelem předložila
průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) osobě pověřené k vydání mobiliáře.
2.6. Půjčitel si vyhrazuje právo bez udání důvodu smlouvu o vypůjčení mobiliáře neuzavřít
nebo předměty/věci nevydat, a to zejména pokud se jedná o nedůvěryhodnou osobu.
2.7. Půjčitel nezodpovídá za škody způsobené vypůjčením mobiliáře a nenese žádnou
odpovědnost za škody na zdraví a majetku vypůjčitele, nebo třetích osob, způsobené v
souvislosti s užíváním předmětů/věcí.

2.8. Půjčování nebo pronajímání vypůjčených předmětů/věcí třetí osobě je bez předchozího
souhlasu přísně zakázáno.
Článek III.
Technické podmínky výpůjčky
3.1. Montáž i demontáž předmětů/věcí provádí vypůjčitel dle návodu.
3.2. Dopravu předmětů/věcí výpůjčky zajišťuje vypůjčitel na vlastní náklady, pokud se
nedohodnou obě strany ve Smlouvě o výpůjčce jinak.
Článek IV.
Povinnosti vypůjčitele
4.1. Vypůjčitel je povinen předměty/věci používat v souladu jeho s technickými parametry a
v souladu s rčením k použití. Na internetových stránkách půjčitele www.masrozkvet.cz, jsou
ke stažení návody k montáži, podle kterých je vypůjčitel povinen postupovat.
4.2. Vypůjčený předmět/věc se vypůjčitel zavazuje užívat dle dobrých mravů a chránit ji před
poškozením či ztrátou. Vypůjčitel přebírá plnou odpovědnost za zapůjčené předměty/věci.
Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním odpovídá vypůjčitel ve smyslu
všeobecných ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody.
4.3. Případné vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětů/věcí nebo jejich částí je
vypůjčitel povinen ihned po tomto zjištění oznámit půjčiteli telefonicky a následně
neprodleně písemnou formou (elektronicky) s popisem vzniklé závady a fotodokumentací
poškození. Vzniklé závady či ztráty budou současně popsány v druhé části přejímajícího
protokolu.
4.4. Jakékoli změny předmětu výpůjčky mimo běžné údržby a drobných oprav je vypůjčitel
oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.
4.5. Vypůjčitel je povinen odevzdat předmět výpůjčky v dohodnutém termínu v sídle
půjčitele nebo na předem sjednaném místě, jež bude uvedeno ve smlouvě o výpůjčce, ve
stavu, v jakém jej převzal. Stav věci bude popsán v přejímajícím protokolu.
4.6. Zpětné převzetí nepoškozeného mobiliáře v souladu se Smlouvou o výpůjčce potvrdí
pracovník pověřený půjčitelem, v sídle MAS Rozkvět, nebude-li dohodnuto jinak.
4.7. Technický stav půjčovaného předmětu/věci je kontrolován osobou pověřenou
půjčitelem. Případné závady, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání, budou uvedeny
v předávacím protokolu.
4.8. Předměty/věci výpůjčky musí být vráceny půjčiteli důkladně vyčištěný, vysušený bez vad
a v provozuschopném stavu. Náklady na uvedení do stavu bez vad a provozuschopného
stavu nese vypůjčitel.

Článek V.
Sankce
5.1. V případě poškození, zničení, odcizení či ztrátě předmětu/věci nebo jejich částí výpůjčky
je vypůjčitel povinen nahradit půjčiteli škodu uvedením v předešlý stav nebo pořízením nové
totožné věci nebo nahrazením škody v penězích.
5.2. Pokud vypůjčitel poruší některou povinnost vyplývající z tohoto výpůjčního řádu nebo
smlouvy o výpůjčce, je půjčitel oprávněn požadovaný předmět/věc žadateli nezapůjčit,
případně požadovat jeho okamžité vrácení.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tento výpůjční řád je platný od 1.1.2015, aktualizováno dne 7.7.2015

Příloha č.1
Archeologická výstava Linecké Stezky:
Název

Počet
kusů
1

Hodnota věci
za kus/ s DPH

dotykový tablet 10“ s folií a flash diskem

1

9 801

vitrína (plexisklo), vč. Potisku

2

17 739

výstavní stojan 70x100 cm (oboustranný)

14

6 050

výstavní stojan 70x100 cm (jednostranný)

10

5 203

potisk panelů 70x100 cm do stojanů (plakáty – NJ, ČJ verze)

48

303

prezentační stolek rovný, vč. Potisku

2

5 082

roll up upoutávkový (šířka 85 cm), vč. Potisku

1

2 299

Reklamní vlajka – muší křídla velikost mini tvar beach

1

4 235

Sada repliky kamenné: kamenný přívěšek, kamenný brousek,
nádoba 1-3, miska 1 a 2

1 sada

18 150

Sada repliky železo: sekáč, nůž, náramek

1 sada

4 961

Sada repliky kovové: záušnice, napínací hák s opaskem, křesací
souprava

1 sada

3 146

Sada repliky bronzové: žebro, středověká podkova, novověká
podkova

1 sada

3 267

stojan podlahový uzamykatelný na dotykový tablet 10“

5 445

Projekt „Linecká stezka“ byl spolufinancován z OP EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013, reg.č.projektu: M00284

Příloha č.2
Výstava o baráčnické tradici:
Název
Výstava o baráčnické tradici - výstavní paraván dřevěný 4 díly
vč. fotografií a textové dokumentace

Počet
kusů

Hodnota věci za
kus/s DPH

1

4 000

Tento projekt byl financován v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“, reg. č.
13/019/4210b/231/000043 podpořeného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Osa IV LEADER.

Příloha č.3
Naučná sada nářadí:
Název
Sada nářadí Tfk-Polin

Počet
kusů
6

Hodnota věci za
kus / s DPH

Tento projekt byl financován v rámci projektu spolupráce „Zdravé MAS=aktivní a vzdělaný venkov“, reg. č.
13/019/4210a/231/000041 z programu PRV

3 200

Příloha č.4
Výuková sada AmbuMan:
Název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AMBU Defib W trainer torzo a CPR software
Ambu upgrade sada - celé tělo
AED Lifepack Trainer 1000, včetně tašky
Sada náhradních elektrod
AMBU SAM včetně tašky
AMBU Baby včetně tašky a oblečení
Pocket CPR, OMS – ZOOL
Tlaková kyslíková lahev 2lt. pro medicinální
kyslík
Ventil redukční EASYCARE bez rychlospojky
Maska kyslíková pro dospělé
Prstový pulsní oxymetr
Ambu Mark IV, transp. Maska č. 5, rezervoár
Vak jednorázový SPUR II pro dospělé
Vak jednorázový SPUR II pro děti
Vak jednorázový SPUR II pro novorozence
Maskovací sada HELAGO (KUFŘÍKOVÝ SET)
Desinfekční roztok

Počet
kusů
1
1
1
5
1
1
1

Hodnota věci za kus / s
DPH
116 075,30
14 520
26 410,67
411,40
4 838,79
10 890
4 210,80

1

837,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 630
12,10
2 105,40
5 687
302,50
302,50
302,50
10 248,70
200

Tento projekt byl financován v rámci projektu spolupráce „Zdravé MAS=aktivní a vzdělaný venkov“, reg. č.
13/019/4210a/231/000041 z programu PRV

Příloha č.5
Výstava S Peklíkem na vandr:
Název
Výstava fotografií - výstavní paraván dřevěný 7dílů vč. fotografií
a textové dokumentace

Počet
kusů

Hodnota věci za
kus/s DPH

1

7 000

Tento projekt byl financován v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“, reg. č.
13/019/4210b/231/000043 podpořeného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Osa IV LEADER.

