MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ VENKOVNÍCH AKCÍ
Dobrovolné svazky obcí Nechanicko a Urbanická brázda nabízejí k pronájmu materiálně
technické vybavení pro pořádání venkovních akcí. Vybavení je uloženo v budově bývalé ZŠ
Dobřenice (Dobřenice č.p. 42).
Kontaktní osoba pro objednávku:

pan Martin Fikr
mobil 739 417 821
e-mail: martin.fikr@seznam.cz.
Ceník půjčovného
Cena v Kč za 1 kus
na dobu 1-4 dny

Název a popis položky
VPK Kunovský party stan - modul 10 x 5 m

300 Kč – půjčovné za 1 modul (5x10m)
tento stan nelze zapůjčit bez montáže a
demontáže*

Speedster prodejní stánek (nerez 3x3 m s pultem – 50,00 Kč
barva 4 ks – žlutá, 4ks – zelená)
Brobusta osvětlení - 500 W na stativu

20,00 Kč

Lavičky skládací (kovové podnože 4x4cm,deska
200x60x4cm)

10,00 Kč

Stoly skládací (kovové podnože 4x4cm,deska
200x25x4cm)

20,00 Kč

Etna nerez plynový infrazářič 12 W

200,00 Kč (bez plynové lahve)

Brobusta prodlužovací přívod 25 m

50,00 Kč

Brobusta prodlužovací přívod 30 m

50,00 Kč

Vysvětlivky:
* - k ceně půjčovného bude účtována skutečně odvedená práce montérů v sazbě 200,- Kč/hodina
neboť pracnost se liší dle terénu, kde se vybavení staví + doprava osobním autem a Avií, doprava
bude účtována dle skutečných kilometrů.

Manipulační poplatek se skládá ze dvou položek – 1. půjčovné, 2. poplatek za montáž,
demontáž a dopravu na místo konání akce a zpět. Platba manipulačního poplatku bude
provedena na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů. Veškerý mobiliář je pojištěný,
proto je nutné v případě jakéhokoliv poškození kontaktovat pana Martina Fikara a vzniklou
škodu spolu s ním řešit.
Svazky obcí Nechanicko a Urbanická brázda jako majitelé uvedeného vybavení nenesou
žádnou právní, hmotnou a morální zodpovědnost za události spojené s průběhem akce, na
kterou vybavení poskytují. S vybavením jezdí zodpovědná osoba, která zajišťuje a zodpovídá
za vyložení, postavení, bourání a odvoz vybavení a za jeho řádné předání a převzetí.

