Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Ekonomický úsek
IČ
00847020
DIČ CZ 00847020
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

SMLOUVA O NÁJMU KOMPENZAČNÍ POMŮCKY č. /2018
uzavřená dle § 2201 Občanského zákoníku, v platném znění

Mezi
1) Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
IČ 00847020, DIČ CZ00847020
se sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem
(dále jen pronajimatel)
a
2) Panem/paní:
Bytem:
Tel.č.:

Komp. pomůcka na adrese:

(dále jen nájemce)
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:
II. Doba užívání a cena
Doba užívání se sjednává na dobu od:

do:

Nájemce je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do stanovené doby
nájmu.
Cena za nájem na jeden měsíc
cena celkem

Kč /měsíc
Kč

Nájemce uhradí cenu za celou dobu trvání nájmu. Cena bude hrazena v hotovosti v pokladně
pronajimatele v den převzetí zapůjčené kompenzační pomůcky.
V případě, že předmět nájmu bude navrácen před uplynutím nájemní doby, bude nájemci
vrácen rozdíl v ceně. Do ceny bude zahrnut každý započatý měsíc nájmu.
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III. Práva a povinnosti pronajimatele
1) Pronajimatel je povinen předat nájemci předmět smlouvy ve stavu způsobilém
k řádnému užívání.
2) Pronajimatel je oprávněn požadovat vrácení předmětu i před skončením stanovené
doby nájmu, jestliže nájemce předmět neužívá řádně, nebo jestliže jej užívá v rozporu
s účelem stanoveným touto smlouvou, nebo jestliže bude pronajimatel předmět nutně
potřebovat z vážných oprávněných důvodů.
3) Pronajimatel prohlašuje, že předmět smlouvy je ve stavu způsobilém k řádnému
užívání a současně s ním předává nájemci toto příslušenství: ……..
IV. Práva a povinnosti nájemce
1) Nájemce se zavazuje, že předmět smlouvy bude užívat řádně a v souladu s jeho
běžnými účely.
2) Nájemce se zavazuje chránit předmět smlouvy před poškozením, ztrátou a zničením, a
nést po dobu jeho užívání veškeré náklady spojené s jeho používáním včetně nákladu
na údržbu, opravy a spotřební materiál.
3) Nájemce nesmí přenechat předmět smlouvy k užívání jiné osobě.
4) Nájemce nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo
zničení a jiné újmy na věci, která je předmětem této smlouvy, způsobené užíváním,
které není v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou.
5) Veškeré pomůcky si půjčuje na své vlastní riziko. Pronajimatel tudíž nenese žádnou
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené
v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.
V. Závěrečná ustanovení
1) Účinky této smlouvy nastávají okamžikem podpisu.
2) Ve smyslu zákona č. 101/2000 sb.,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn
a doplňků nájemce svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu
nezbytně nutném pro účely evidence poskytované služby po dobu jejího trvání a po
dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení.
3) Podpisem této smlouvy strany potvrzují předání a převzetí předmětu smlouvy
specifikovaného v čl. I. této smlouvy stejně jako skutečnost, že věci byly předány ve
stavu způsobilém k řádnému užívání a že pronajimatel předal nájemci všechny
informace potřebné ke správnému užívání předmětu smlouvy.
4) Tato smlouvy byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží pronajimatel, a
jedno nájemce.
5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouvy byla
sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz svého souhlasu s celým jejím obsahem připojují své podpisy.
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

…………………………………..
Pronajimatel
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………………………………….
Nájemce
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