Smlouva o nájmu přípojného vozidla
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1. Obec Krašovice, IČO: 00572888,
se sídlem Krašovice č.p. 49, PSČ 330 13
na straně jedné jako pronajimatel (dále jen „pronajimatel“)
a
2. ………………………, nar./IČO ……………………
bytem/ se sídlem ……………………
na straně druhé jako nájemce (dále jen „nájemce“),
nájemní smlouvu o nájmu věci movité:
I.
Pronajímatel je vlastníkem přípojného vozidla typu PONGRATZ /LPA 300/15U,
VAPB0000000317505, barvy šedé, RZ 6P4-3949, ev.č. UAX002386.
Pro účely této smlouvy bude přípojné vozidlo dále označeno jako „předmět nájmu“.
II.
Pronajimatel přenechává nájemci předmět nájmu (včetně příslušných dokladů) k dočasnému
užívání pro potřeby nájemce, a to na dobu od ……………… do …………………..
Nájemce tímto prohlašuje, že je plně způsobilý a disponuje příslušnými oprávněními pro
provoz předmětu nájmu. Dále byl nájemce seznámen s návodem k obsluze předmětu nájmu a
předpisy, jejichž znalost je pro užívání předmětu potřebná.
III.
Pronajimatel prohlašuje, že zajistil zákonné pojištění předmětu nájmu.
Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu ani poskytovat předmět nájmu k
užívání třetí osobě.
Nájemce se zavazuje pečovat o předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda, případně
neprodleně oznámit pronajímateli jakékoliv poškození předmětu nájmu, havárii předmětu
nájmu či odcizení předmětu nájmu.
Nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu a za škody předmětem nájmu způsobené, a to
od okamžiku jeho převzetí od pronajimatele až do okamžiku předání předmětu nájmu zpět
pronajimateli, pokud tyto škody nejsou kryty pojištěním vozidla.
Při předání a zpětném převzetí předmětu nájmu jsou strany povinny si předmět nájmu řádně
prohlédnout a případné závady jsou povinny zapsat do předávacího protokolu.

IV.
Nájemce se zavazuje zaplatit pronajimateli nájemné ve výši 300,- Kč za každý započatý den
trvání nájmu.
Nájemné je splatné okamžikem předání předmětu nájmu nájemcem zpět pronajímateli.
Při prodlení s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč denně.
V.
Smlouva nabývá platnosti, jakož i účinnosti dnem podpisu. Smluvní strany prohlašují, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly, tato odpovídá jejich svobodné a omylu prosté vůli, na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Krašovicích dne …………………….
Pronajímatel:

Nájemce:

____________________________
Obec Krašovice
starosta obce/pověřený zaměstnanec obce

____________________________
………………………

Předávací protokol k předmětu nájmu dle smlouvy ze dne: ……….…………
Stav předmětu nájmu v okamžiku předání pronajímatelem nájemci odpovídá běžnému
opotřebení a předmět nájmu je plně způsobilý k provozu.
Oproti stavu při předání nájemci do užívání předmět nájmu při jeho vrácení zpět pronajímateli
nevykazuje žádné zjevné vady/ vykazuje následující vady či poškození:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
V Krašovicích dne:

____________________________
Obec Krašovice
starosta obce/pověřený zaměstnanec obce

____________________________
nájemce

