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Dohoda o zapůjčení táborové základy v Ostrém Kameni

1. Účastníci dohody

1.1. Smluvní strany této dohody, kterými jsou :

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
se sídlem:      Dobrovského 8, 56802 Svitavy
zastoupený: pí. Alenou Jílkovou
korespondenční adresa : Svitavská 10, 56802 Svitavy 
IČ : 691 705 09

  bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2500139075/2010 
telefonní číslo: +420 604 712 297
email: alenajilkova@email.cz

(dále jen majitel)

a

…......................................................................................................................................

se sídlem:   ......................................................................................................................

zastoupený: .....................................................................................................................

IČ:….................................................................................................................................

bankovní spojení: .................................číslo účtu............................................................

tel. číslo:.......................................email…........................................................................

korespondenční adresa (pokud je odlišná od sídla): ........................................................

…......................................................................................................................................

(dále jen zákazník)

se dohodly,  že spolu uzavřou tuto dohodu o zapůjčení táborové základny v Ostrém
Kameni (dále jen základna) a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky
touto dohodou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

1.2. Zodpovědné osoby dle článku 4.1. této dohody oprávněné přebírat a předávat základnu
za zákazníka (po dohodě s majitelem je možné upřesnit později): 

            ...........................................................................................................................................

2. Předmět dohody

2.1. Majitel  prohlašuje,  že  je  vlastníkem  objektu  táborové  základny  v  Ostrém  Kameni.

Jmenovaný  objekt  propůjčuje  zákazníkovi  se  všemi  součástmi,  příslušenstvím  a

zařízením specifikovaným v předávacím protokolu (viz Příloha 2. této dohody) na období

 od........................................ do...................................... tj. na celkem.............. dní.
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2.2. Předpokládaný počet účastníků akce je ................. osob. Skutečný počet účastníků 
bude doložen předáním seznamu osob dle bodu 4.3. této dohody.

3. Práva a povinnosti účastníků dohody

3.1. Majitel předá objekt zákazníkovi ve stavu způsobilém k realizaci účelu uvedeném v čl.
2.1. této dohody.

3.2. Zákazník je zodpovědný za škody způsobené na objektu, jeho součástech,  zařízení a
příslušenství   v  období  dohodnutého  zapůjčení,  mimo  škody  způsobené  bez  jeho
zavinění. Zákazník se podpisem dohody zavazuje dodržovat Pobytový řád objektu (viz
Příloha 1. této dohody).

3.3. Zákazník smí zapůjčený objekt využívat pouze k účelu uvedeném v čl. 2.1. této dohody.
Nesmí jej pronajímat, propůjčovat či přenechat k užívání jinému subjektu.

4. Podmínky převzetí a předání základny

4.1. Zákazník je povinen určit a nahlásit majiteli minimálně 14 dní před zahájením pobytu
dvě  zodpovědné  osoby,  které  se  dostaví  k  protokolárnímu  převzetí  základny.  Čas
převzetí  a  předání  základny  si  dohodne  zákazník  s  majitelem.  Převzetí  proběhne
minimálně 45 minut  před příjezdem ostatních  účastníků pobytu.  Po skončení  pobytu
předají zodpovědné osoby na základě předávacího protokolu základnu zpět majiteli.

4.2. Při  předání  základny  zákazníkovi  do  užívání  bude  předávajícímu  zástupci  majitele
předána vratná záloha ve výši 1000,- Kč. Na tuto částku bude předán pokladní doklad.
Při dodržení požadavků majitele uvedených v předávacím protokolu bude vratná záloha
při  převzetí  vrácena  zákazníkovi  v  plné  výši.  V  opačném  případě  se  obě  strany
dohodnou na dalším postupu.

4.3. Při předání základny zpět majiteli předají zodpovědné osoby seznam účastníků akce. V
případě změny počtu účastníků v průběhu akce platí nejvyšší počet účastníků v průběhu
akce.

5. Ohlášení akce

5.1. Majitel  zabezpečí  na smluvené období souhlas s konáním akce příslušného Obecního
úřadu v Karli (Karle 4, 568 02; +420 461 634 919 ).

5.2. Ohlášení pobytu na územním stanovišti Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
ve  Svitavách  (Milady  Horákové  10,  568  02  Svitavy;  +420  461  530  577)  zajišťuje
zákazník.

6. Ujednání o ceně

6.1. Zákazník poskytne majiteli příspěvek na údržbu základny ve výši 80,- Kč na osobu a
den. Výše příspěvku bude určena dle jmenného seznamu předaného zákazníkem dle čl.
4.3. této dohody.

6.2. Zákazník  poskytne  majiteli  příspěvek na  provoz  základny  stanovený  dle  odečteného
stavu měřičů elektřiny a vody a aktuálních cen energií.

6.3.  Vyúčtování příspěvků bude provedeno formou vystavení faktury za zapůjčení.
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7. Odstoupení od dohody

7.1. Tuto dohodu lze vypovědět v případě porušení ustanovení v ní uvedených jedním nebo 
oběma účastníky. Výpovědní lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Majitel si v
případě porušení dohody zákazníkem vyhrazuje právo vyúčtovat náklady vzniklé do 
vypovězení dohody.

7.2. Při předčasném zrušení dohody sjednané na pobyt během letních prázdnin ze strany 
zákazníka bude  majitel zákazníkovi účtovat storno poplatek z důvodu nutnosti zajištění 
hlídání neobsazené základny ve výši:

  4000,- Kč za zrušení v průběhu měsíce dubna,

  8000,- Kč za zrušení v průběhu měsíce května,

12000,- Kč za zrušení v průběhu měsíce června.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Úmysl odstoupit od dohody musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně.

8.2. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zákazník a 1 majitel.

8.3. Tato dohoda nabývá platnosti a  účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

8.4. Zákazník  a majitel shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Soupis příloh : 

Příloha č.1 :  Pobytový řád objektu

Příloha č.2 :  Předávací protokol

 V........................................ dne: Ve Svitavách dne:

……………………………………………. …………………………………………….

Za zákazníka : Za majitele :

Alena Jílková

PS Vysočina Svitavy
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Příloha č.1 :  Pobytový řád objektu táborové základny v Ostrém Kameni

1. Obecně

1.1. Každý zákazník je povinen dodržovat podmínky pobytového řádu. Za skupinu 
odpovídá odpovědná osoba, která svým podpisem na předávacím protokolu 
potvrzuje své seznámení s tímto řádem a zavazuje se jej dodržovat.

1.2. Zákazník je povinen udržovat pořádek na táborové základně i v jejím okolí, 
neparkovat a nehrát míčové hry na louce nad základnou, neničit okolní přírodu.

1.3. Zákazník je povinen dodržovat noční klid po 22:00, týká se neúměrně hlučné 
zábavy a hudby jak v objektu, tak na terase.

1.4. Nepoškozovat nábytek a zařízení táborové základny i podsady stanů nožíky, 
fixy, nezatloukat hřebíky do dřevěných částí objektu. Ve skříních, které máte k 
dispozici v klubovně nenechávat použité věci, zbytky barev, pastelky. Nenechat 
děti procházet v budově WC chodbou okolo bojlerů. Neházet kamínky na hřiště, 
nevyrývat v něm díry. 

1.5. Nelézt po zábradlí na terase, nevynášet nábytek mimo terasu. Nevynášet deky a
molitanky ze stanů.

1.6. Nařezané dřevo v dřevníku za kuchyní je možné použít k topení, před odjezdem 
je nutné ho nahradit ze soušek v lese v údolí. Prkna a trámky uložené na jiných 
místech jsou uskladněny pro stavební práce.

1.7. Zákazník je povinen třídit odpad, papír, sklo a plasty ukládat do sběrných nádob 
na tříděný odpad u autobusové zastávky. Organický odpad ukládat na kompost.

2. Při převzetí základny zpět majitelem bude kontrolováno :

2.1. Vybraný popel z kamen a krbu, vyčištěná ohniště za kuchyní a pod stany, 
srovnané a připravené dřevo na zátop. Horký popel vysypat do plechového 
sudu, teprve pak do plastové popelnice.

2.2. V klubovně a kuchyni umytý nábytek a podlaha. V kuchyni umyté dřezy, sporáky
a trouby, lednici a nádobí, vynesené odpadky. Vše srovnáno na svých místech.

2.3. V sociálním zařízení u klubovny i v samostatné budově umyté zařizovací 
předměty a podlahy. Uzavřené kohoutky a vynesené odpadky.

2.4. Ve stanech zametené fólie pod podlážkami; čisté, vyklepané a složené deky; 
utřené poličky. Vybavení stanů v původním stavu, nepoškozené plachty.

2.5. Umytá podlaha a utřené stoly a židle na terase.

3. Náhrada škod

3.1. Při poškození nahraditelného inventáře zakoupit rovnocennou náhradu do 
předání táborové základny. 

3.2. Při poškození plachty stanu bude účtována částka 2500,- Kč.

Přejeme příjemný pobyt!
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Příloha č.2 :  Předávací protokol
Zákazník:.......................................,zastoupený:.................................,telefon:...............................
.
přebírá do užívání základnu dne...................v........... hod. Předání zpět majiteli se uskuteční dne
…..............v............. hod.

Zástupce zákazníka níže svým podpisem potvrzuje, že objekt, jeho vybavení a okolí odpovídá 
stavu, ve kterém ho majitel požaduje vrátit dle jednotlivých bodů Přílohy č.1 :  Pobytový řád. 
Zástupce zákazníka byl s Pobytovým řádem seznámen a zajistí jeho dodržování účastníky akce.

Při celkové prohlídce základny byly oproti Pobytovému řádu shledány tyto neodpovídající 
skutečnosti:

Klubovna

Kuchyně

Sociální zařízení

Stany 

Hřiště

Terasa

Stavy měřičů energie:

Při předání Při převzetí zpět

Voda

Elektřina denní

Elektřina noční

V tomto stavu přebírám základnu do užívání. Dále předávám majiteli vratnou zálohu ve výši 
1000,- Kč (jedentisíc korun českých). 

V Ostrém Kameni dne:.........................

Podpis Podpis zástupce majitele

Protokol o převzetí táborové základny majitelem

Základna byla převzata zpět dne............... Skutečný počet účastníků akce .................... osob. 
Táborová základna byla/nebyla předána majiteli ve stavu, ve kterém byla zapůjčena.  
Byla/nebyla vrácena záloha ve výši 1000,- Kč (jedentisíc korun českých). 

Oproti stavu při předání byly zjištěny tyto nedostatky a dohodnut způsob nápravy:

Celkový poplatek bude na základě vystavené faktury poukázán na bankovní účet PS Vysočina 
Svitavy dle Dohody o zapůjčení.

Podpis Podpis zástupce majitele
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