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I.

Směrnice ředitele Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
o pronájmu hudebních nástrojů od 1. 1. 2014
je vydána v souladu s § 27 odst. 2 písmeno g zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění a s článkem VI zřizovací listiny Základní umělecké školy,
Šumperk, Žerotínova 11 (dále jen „škola“) č. j. 4614/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění
pozdějších změn a dodatků.
II.

Pronájem hudebních nástrojů
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců
zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci v rámci doplňkové činnosti
pronájem věcí movitých – pronájem hudebních nástrojů.
2. Podmínky pro realizaci této doplňkové činnosti:
- 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.
3. Hudební nástroje v jednotlivých odděleních eviduje a spravuje vedoucí oddělení. Ten
je předá proti podpisu v evidenční knize na žádost učitele hry na nástroj.
4. Pronájem hudebního nástroje eviduje učitel hry na nástroj, který připraví podklady
pro smlouvu o nájmu hudebního nástroje uzavřenou mezi školou a zákonným
zástupcem žáka na dobu určitou. Za školu podepisuje smlouvu ve dvou vyhotoveních,
z nichž jedno obdrží zákonný zástupce žáka a druhý škola, ředitel nebo statutární
zástupce ředitele, fyzické předání a převzetí nástroje potvrzuje učitel hlavního
předmětu.
5. Po podpisu smlouvy uhradí zákonný zástupce žáka předepsané nájemné ekonomce
školy, která vystaví účetní doklad. Po provedení platby zkontroluje učitel hlavního
předmětu doklad o zaplacení předepsaného nájemného, stav nástroje a nástroj předá
proti podpisu zákonnému zástupci žáka. Současně ho seznámí s pravidly o zacházení
s nástrojem a údržbě nástroje.
6. Ekonomka zaúčtuje nájemné v souladu s platnými předpisy.
7. Podle této směrnice se pronajímají hudební nástroje uvedené v příloze této směrnice.
8. Opravy a údržba výše uvedených hudebních nástrojů jsou hrazeny z podstatné části
z výnosů doplňkové činnosti – pronájmu hudebních nástrojů. Protože vlivem
dlouhodobého používání hudebních nástrojů dochází po několika letech k potřebě
nezbytné rozsáhlejší opravy, seřízení a údržbě nástroje, nejsou všechny nástroje
opravovány a udržovány každoročně, ale po delším časovém úseku na doporučení
učitele hry na nástroj. Z tohoto důvodu mohou převyšovat v dotčeném roce náklady na
opravu a udržování konkrétního hudebního nástroje příjmy získané v uvedeném
kalendářním roce z pronájmu tohoto nástroje a k udržení adekvátního stavu se použijí
prostředky získané z pronájmu hudebních nástrojů, které se v daném roce neopravují.
Směrnice ředitele školy o pronájmu hudebních nástrojů od 24. 4. 2015
-3-

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11
III.

Výše nájemného za jednotlivé druhy hudebních nástrojů
Nájem za
Nájem za školní rok
pololetí
Housle
50,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
Kytara
100,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
dechové nástroje
100,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
Akordeon
100,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
Výše nájemného a délka nájmu jsou konkretizovány v nájemní smlouvě.
Nástroj

Nájem za měsíc

IV.

Termíny plateb
Termíny plateb jsou konkretizovány v nájemní smlouvě.
V.

Další ujednání
Ukončí-li žák vzdělávání, zajistí učitel hry na nástroj vypořádání nájemní smlouvy a vrácení
hudebního nástroje. Učitel hlavního předmětu překontroluje stav vráceného nástroje a písemně
potvrdí jeho převzetí. Do zápisu uvede případné zjištěné nedostatky
O snížení nájmu za pronájem hudebního nástroje může v případech hodných zvláštního zřetele
(především v případě závažného sociálního znevýhodnění) požádat zákonný zástupce žáka
písemně ředitele školy.
O snížení nájmu rozhoduje ředitel a není na něj právní nárok.
Po vzájemné dohodě lze po schválení ředitelem pronajmout hudební nástroj žákovi školy i na
dobu prázdnin.
VI.
Ředitel školy a jím pověřený zástupce může na základě písemné žádosti s rodiči dohodnout i jiné
termíny platby.
VII.
Tato směrnice je vydána na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 24. dubna 2015.
Tato směrnice ruší směrnici VP 04/2014
Směrnice ředitele školy o pronájmu hudebních
nástrojů od 1. 1. 2014.
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Nájemní smlouva
o pronájmu hudebního nástroje
uzavřená podle § 2201 a n., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi pronajímatelem
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 (dále jen „škola“),
se sídlem Žerotínova 11, 787 01 Šumperk
IČO: 00852333
zastoupená PaedDr. Františkem Havelkou, Ph.D., ředitelem
a nájemcem
pan/paní:

nar. dne:

zákonný zástupce
žáka/žákyně:
bytem:

nar. dne:
ulice
PSČ:

dne (datum)

město:
.
Předmět pronájmu

Pronajímatel pronajímá nájemci hudební nástroj (název):
výrobní číslo:

evidenční číslo:

Stručný popis stavu nástroje:

Doba pronájmu
Pronájem se sjednává na dobu určitou od

do

.

Pronájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel a
nájemce jinak. Dohoda musí být sjednána písemnou formou.
Pokud ukončí žák, jehož zákonnému zástupci byl hudební nástroj touto smlouvou pronajat,
studium ve škole, končí doba pronájmu dnem ukončení studia ve škole.
Sjednané ujednání
Nájemné se sjednává ve výši
Kč,-.

Kč,-/měsíčně, t. j. celkem

Doba pronájmu se počítá na celé měsíce.
Nájemce je povinen zaplatit nájemné hotově jednorázově před vydáním hudebního nástroje
v kanceláři školy.
Obecná ustanovení
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Po celou dobu pronájmu je nástroj vlastnictvím pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že bez
písemného souhlasu pronajímatele nepřenechá nástroj třetí osobě.
Nájemce se zavazuje, že nebude na nástroji provádět žádné úpravy. Nástroj bude vrácen ve
stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku, vymezeném dobou pronájmu.
Nájemce je povinen o nástroj pečovat, aby nevznikla škoda. Došlo-li k poškození nebo
nadměrnému opotřebení nebo zneužití nástroje třetí osobou, odpovídá nájemce za škodu
způsobenou pronajímateli.
Další ujednání
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
V Šumperku dne:
Pronajímatel:

Učitel hry na nástroj:
předal nástroj dne:
Převzal (podpis nájemce):

Vrácení nástroje
Datum:
Předal:
Učitel hry na nástroj:
Poznámka:
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