
Ceník a podmínky použití a pronájmu pracovní plošiny: 

Pracovní plošina je majetkem Obce Mosty u Jablunkova, je přidělena a ve správě organizační složky 

Hasiči Mosty u Jablunkova. Vozidlo není zařazeno do IZS.  

V rámci operační činnosti jednotky je vozidlo užíváno v souladu se zákonem o PO. Při zásazích jednotky 

v režimu ZOZ (emergentní) jsou náklady provozu hrazeny z rozpočtu obce z položky 55 PO a IZS. 

V režimu ZOČ (neemergentní) a při organizační činnosti o refundaci přímých nákladů po požadovateli 

rozhoduje velitel JPO. Při používání plošiny a poskytování prací pro zřizovatele je prováděna refundace 

nákladů propočtem přímých nákladů (pouze spotřeba PHM) rozpoložkováním na dané konkrétní 

nákladové položky rozpočtu obce. 

Pracovní plošinu lze také pronajímat občanům a firmám. Podmínkou je zapůjčení vozidla včetně 

kvalifikované obsluhy, která s technikou dorazí na místo práce, tam ji ustaví a provádí dozor při vlastní 

činnosti objednatele. Kvalifikovaná obsluha také na místě oproti podpisu provede zaškolení uživatele 

stanoveného objednatelem. Takto zaškolená obsluha pronajímatele může pouze obsluhovat plošinu 

z pracovního koše v pracovním dosahu plošiny – nemůže manipulovat, přemísťovat a jinak zasahovat 

do již ustavené plošiny.  

Příjmy z pronájmu plošiny jsou vedeny v příjmové části rozpočtu obce Mosty u Jablunkova 

v samostatném řádku.  

Ceník pronájmu – ceny uvedeny vč.DPH: 

200 Kč – doprava plošiny na místo práce v rámci katastru Obce Mosty u Jablunkova 

200 Kč + 25 Kč/Km vč DPH – doprava plošiny mimo katastr obce Mosty u Jablunkova (počet km tam a zpět)  

300 Kč za každou započatou hodinu pronájmu plošiny po příjezdu na místo do doby odjezdu z místa 

250 Kč za každou započatou hodinu přítomnosti kvalifikované obsluhy * 

250 Kč za každou započatou hodinu práce obsluhy v koši** 

Kontaktní a zodpovědnou osobou pro použitelnost, objednávky a stanovení podmínek je:  

Kohut Tomáš tel: 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz  

 

* Kvalifikovaná obsluha v pracovní době od 7:00-15:30 je tvořená zaměstnancem obce na HPP – mimo 

pracovní dobu a nebo při jiné osobě, která není vůči obci v HPP, tato úhrada může být nahrazená jinou 

smluvní částkou, která bude příjmem spolku SH ČMS SDH Mosty u Jablunkova – bude vystaven řádný 

účetní doklad. Tyto práce nad rámec HPP a nebo na DPP nebudou hrazeny ani refundovány z rozpočtu 

PO – budou je vykonávat členové sboru pro příjem sboru.    

** Práce obsluhy v koši znamená, že další člen jednotky na místě provádí pro objednatele přímo 

činnosti např. opravy, čištění, nátěry…. Opět se platí Obci, pokud je práce vykonávaná zaměstnancem 

obce na HPP v pracovní době od 7:00-15:30 – mimo pracovní dobu a nebo při jiné osobě, která není 

vůči obci v HPP, tato úhrada může být nahrazená jinou smluvní částkou, která bude příjmem spolku SH 

ČMS SDH Mosty u Jablunkova – bude vystaven řádný účetní doklad. Tyto práce nad rámec HPP a nebo 

na DPP nebudou hrazeny ani refundovány z rozpočtu PO – budou je vykonávat členové sboru pro 

příjem sboru.    
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