Proces výpůjček materiálního vybavení
Ladův kraj, Masarykovo nám. 83, Říčany, 25101, IČ: 70899088
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obec/spolek si vyžádá formulář se seznamem půjčovaného vybavení
obec/spolek vyplní ve formuláři co chce půjčit a kdy a zda požaduje dopravu. Obec/spolek
zadá kontaktní osobu pro převzetí/odevzdání vybavení. V případě, že si vyzvedne a odveze
vybavení sám, tak udá osobu oprávněnou vyzvednout vybavení. Formulář zašle tajemníkovi
svazku
tajemník zanese požadavek do souboru výpůjček. Tajemník získá pro spolek souhlas starosty,
místostarosty obce s výpůjčkou. Tajemník zašle požadavek obce/spolku se svým souhlasem
do skladu
sklad nachystá a vydá, případně dopraví vybavení v dohodnutém termínu
dováží-li sklad vybavení do obce, tak si dohodne s kontaktní osobou obce/spolku termín
předání
předání je oproti potvrzení (protokol s přiloženým seznamem vybavení). Obec/spolek
zkontroluje a potvrdí ihned typ vybavení a počet ks. Protokol i seznam je ve 2 vyhotoveníchpro každou stranu jedno
ke každé akci je ve skladu archivován Protokol o převzetí nebo Protokol o předání a příloha
s vyznačením obdržení a vrácení (dalšího předání) materiálního vybavení
obec/spolek zkontroluje bezodkladně – nejpozději před použitím - stav vybavení a případné
zjištěné poškození, chybějící díly nahlásí tajemníkovi
tajemník ověří, zda jde o běžné opotřebení a nechá opravit nebo informuje o
neopravitelnosti a zprocesuje vyřazení. Je-li poškození neběžné, tak tajemník zprocesuje
úhradu opravy obcí/spolkem/dopravcem/svazkem. Tajemník ve spolupráci se skladem se
zprocesuje u předchozích vypůjčitelů dohledání případně chybějících dílů.

•

obec/spolek odevzdá vybavení v dohodnutém termínu, a to buď vrátí do skladu nebo předá
dopravci.
obec/spolek oznámí při předání případné běžné nebo mimořádné poškození, které neopravil
předání je oproti potvrzení do přílohy protokolu -seznamu vypůjčeného vybavení
vybavení lze předat i další obci/spolku, ale vždy za souhlasu tajemníka a oproti potvrzení.
O předání vybavení mezi obcemi informuje tajemník sklad.
sklad zkontroluje při převzetí kompletnost setů (plachty, kolíky, lavice ke stolům apod)
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sklad a svazek provedou 1x ročně řádnou inventuru

•

svazek zajistí 1 ročně nebo dle potřeby revizi elektrozařízení

•

svazek zajistí kontroly vybavení a případně opravy
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