
SM 26/Pronájem hudebních nástrojů ZUŠ Nehvizdy

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem: Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 250 81

26. Pronájem hudebních nástrojů
Č.j:  SM26/2021/01 Spis./skartační znak: A.1./A10

Vypracoval: Aleš Háva, ředitel školy

Schválil: Aleš Háva, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti dne: 01. 09.2021

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01. 09.2021

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 nebo zrušením této směrnice

prokazatelným způsobem, v organizaci obvyklým,
e) směrnice je přístupná všem zaměstnancům zveřejněním na místě obvyklém.

2. Pronájem hudebních nástrojů
K lepšímu využití hospodářských možností školy zřizovatel povolil škole v rámci doplňkové
činnosti pronájem věcí movitých – pronájem hudebních nástrojů.

Podmínky, za kterých je škola oprávněna tuto činnost provádět:
- doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace;
- doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní;
- finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
- pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen
ve prospěch své hlavní činnosti - zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto
zdroje.

Hudební nástroje v jednotlivých odděleních eviduje a spravuje odpovídající pedagog.

Při ukončení nájmu pedagog hlavního předmětu zkontroluje technický stav hudebního
nástroje. Případné poškození hradí nájemce podle ujednání v nájemní smlouvě, je možné
sjednat složení vratné kauce před zahájením pronájmu.
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3. Výše nájemného
Nájemné se hradí předem, na období pololetí. Případné výjimky u termínů splatnosti a
intervaly plateb schvaluje ředitel školy a jsou sjednány smlouvou.
Nájemné za pronájem hudebního nástroje může být v případech hodných zvláštního zřetele
sníženo rozhodnutím ředitele, na základě písemné žádosti nájemce. Na snížení nájmu není
právní nárok.

Nástroj Platba za
pololetí

HOUSLE

1/4 600,- Kč

1/2 800,- Kč

3/4 1.000,- Kč

4/4 1.200,- Kč

KYTARA

1/4 600,- Kč

1/2 800,- Kč

3/4 1.000,- Kč

4/4 1.200,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA 600,- Kč

SAXOFON 1.200,-Kč

4. Smlouva o pronájmu
Pronájem hudebního nástroje eviduje sekretářka školy, která připraví podklady pro smlouvu o
nájmu hudebního nástroje uzavřenou mezi školou a zákonným zástupcem žáka na dobu
určitou se souhlasem ředitele školy.

Smlouva o pronájmu se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních ze systému Klasifikace, z nichž
jedno obdrží zákonný zástupce žáka a druhý škola, současně s podpisem smlouvy dojde
k fyzickému převzetí hudebního nástroje, při kterém je zkontrolován bezchybný technický
stav hudebního nástroje. Současně také dojde k úhradě nájemného na základě zaslaného
předpisu k úhradě.
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Vzor Smlouvy o pronájmu

5. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce
ředitele školy.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021

V Nehvizdech, dne: 1. 9. 2021

…………………………………….
Aleš Háva, DiS. ředitel školy


