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Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí Sdílené kanceláře Pohořelice 

ČÁST 1: Protokol o předání Sdílené kanceláře na začátku nájmu 

Provozovatel: 

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

IČO 01343971 

      

Nájemce: 

      

      

      

      

 

Výše uvedené strany se dohodly na nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice za podmínek Provozního řádu 
Sdílené kanceláře Pohořelice, a to ve dne     od    do   . 

Předběžná cena nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice dle Provozního řádu a dle sjednané doby rezervací 
je     Kč. Výsledná konečná cena bude vypočtena při faktickém ukončení nájmu 
Sdílené kanceláře Pohořelice na základě Provozního řádu a protokolu o převzetí.  

Provozovatel předává prostor a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice ke krátkodobému nájmu 
nájemci v tomto stavu: 

 Zde uveďte rozpory s Provozním řádem Sdílené kanceláře Pohořelice ve výčtu vybavení a vady 
a poškození:           

           

           

      

 Počitadlo vytištěných stránek na tiskárnách ve Sdílené kanceláři Pohořelice: Tiskárna Brother 
MFC-L8850CDW   , Tiskárna Brother DCP-L2520DW   

 

Nájemce podpisem protokolu stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Provozním řádem Sdílené kanceláře 
Pohořelice. Provozovatel podpisem protokolu stvrzuje, že provedl řádné proškolení nájemce o užívání 
všech dostupných zařízení. Obě strany svým podpisem stvrzují výše uvedené informace i stav 

a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice. 

V Pohořelicích dne     

 

 

Podpis provozovatele: 

 

      

 

 

Podpis nájemce: 
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Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí Sdílené kanceláře Pohořelice 

ČÁST 2: Protokol o převzetí Sdílené kanceláře na konci nájmu  

Provozovatele: 

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

IČO 01343971 

      

Nájemce: 

      

      

      

      

 

Nájemce předává prostor a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice v následujícím stavu: 

 Prostor a vybavení Sdílené kanceláře Pohořelice odpovídá / neodpovídá stavu, ve kterém byla 
kancelář předávána: 

 Zde uveďte konkrétní poškození či chybějící vybavení:      

           

           

           

            

 Počitadlo vytištěných stránek na tiskárnách ve Sdílené kanceláři Pohořelice: Tiskárna Brother 
MFC-L8850CDW   , Tiskárna Brother DCP-L2520DW   

  

Nájem Sdílené kanceláře probíhal ve dne     od    do   . 

Konečná cena za nájem Sdílené kanceláře Pohořelice je následující:  

 Předběžná cena nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice dle Provozního řádu a dle sjednané doby 
byla stanovena na          Kč. 

 Dodatečně vypočtená cena nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice dle Provozního řádu, která 
přesáhla dříve sjednanou dobu          Kč. 

 Cena za tiskové služby v rámci Sdílené kanceláře Pohořelice nad rámec tiskových služeb, které 
jsou součástí nájmu Sdílené kanceláře Pohořelice      

            Kč. 

Celková cena za nájem Sdílené kanceláře Pohořelice je       Kč.  

 

V Pohořelicích dne     

 

 

Podpis provozovatele: 

 

      

 

 

Podpis nájemce: 

 

    

 


