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Smlouva o výpůičce

Smluvní strany:

1) Hlavní město Praha

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4

Jednající starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231 142, DIČ: CZOO231142

Bankovní spojení: Cs a.s. Praha 4, č.účtu:—

na straně jedné - (dále jen půj čitel)

a

KPM Křížem Krážem, z.s.

IC: 693 45 562

na straně druhé, (dále jen „vypůj čitel“)

1.1

1.2

2.1

2.2

uzavřely podle § 2193 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

tuto

Smlouvu o výpůjčce

Čl. I

Předmět výpůjčky

Půjčitel vykonává V souladu se Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vplatném

znění a Statutem hlavního města Prahy svěřenou správu nemovitostí, jež jsou předmětem

výpůjčky a to mj. pozemku parc. č. 910/34, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba

budovy č.p. 395/1 vše v katastrálním území Písnice, obec Praha.

Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za níže stanovených podmínek V souladu

s usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 265/2017 ze dne 20.11.2017 ezenou část

Výše uvedené budovy č.p. 395/1 objektu Klubu Junior o celkové výměře 44 m přičemž část,

která je předmětem výpůjčky, je vymezena V situačním plánku, který je přílohou č. l k této

Smlouvy ( dále jen „předmět výpůjčky“).

Čl. II

Doba výpůjčky

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze stran bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je

tříměsíční a počíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé

smluvní straně.
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Čl. III

Práva a povinnosti vypůjčitele

3.1. Vypůjčitel potvrzuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém kužívání pro hlavní účel

činnosti dle platných stanov vypůj čitele (příloha č. 2) i pro doplňkovou činnost vypůjčitele.

3.2. Vypůjčitel převezme předmět Výpůjčky na základě protokolu o předání a převzetí, nejpozději

však do 14 dnů od podpisu této Smlouvy.

3.3 Vprotokolu o předání a převzetí bude zaznamenán stav předmětu výpůjčky, jeho případné

závady a odchylky od běžného opotřebení v okamžiku převzetí. Součástí předávacího protokolu

bude stav a soupis majetku půjčitele nacházejícího se v předmětu výpůjčky ke dni převzetí; dále

soupis rozsahu převzatých klíčů od branek, vchodových dveří a zabezpečovacího zařízení do

objektu, dále soupis dalších doplňujících informací souvisejících s přístupem do objektu a

užívání předmětu výpůjčky (např. Provozní řád objektu) a dále aktuální seznam kontaktních

pracovníků vypůjčitele a půjčitele s příslušnými kontaktními údaji (e—mail, telefon, pozice)

odpovědných za provozní záležitosti související s předmětem výpůjčky dle této smlouvy ke dni

převzetí. Vypůjčitel je povinen při změně kontaktních údajů a osob informovat půjčitele ve lhůtě

do 14 dnů od příslušné změny.

3.4. Vypůjčitel je oprávněn bezplatně užívat předmět výpůjčky V souladu s hlavním účelem své

dosavadní činnosti, jakož i k výkonu doplňkové činnosti.

3.5.Vypůjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky se 0 předmět výpůjčky řádně starat a pečovat, tj.

zabezpečovat jeho provoz, drobné opravy a údržbu. Dále je povinen chránit předmět výpůjčky

před poškozením nebo zničením. Dodržovat a plnit povinnosti stanovené vypůjčitelem na

základě právních předpisů na úseku hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany při práci,

ekologických, technických a dalších předpisů souvisejících s provozem předmětu výpůjčky.

Vypůjčitel je povinen při zařizování záležitostí, k nímž je povinen dle této Smlouvy postupovat

s odbornou péčí.

3.6.Vypůjčitel je povinen dbát na pořádek v předmětu výpůjčky v rozsahu stanoveném obecně

závaznými předpisy nebo vyhláškami a nařízeními místních správních orgánů. V případě

aktualizace některého z místních nařízení souvisejících s předmětem výpůjčky (např. Provozní

řád) musí být vypůjčitel půjčitelem informován písemně minimálně se 14 denním předstihem,

aby tento mohl vznést případné dotazy a své připomínky.

3.7.Vypůjčite1 je povinen provádět průběžně dle potřeby nebo pokynů půjčitele opravy a drobnou

údržbu ve stanoveném rozsahu.

3.8.Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky

přenechávat k užívání jinému subjektu, ani je zatěžovat, zcizovat, zastavovat, půjčovat, zatěžovat

věcnými břemeny ani jinými právními vadami.

3.9.Vypůjčitel je povinen na požádání umožnit půj čiteli kontrolu předmětu výpůjčky.

3.10. Vypůjčitel odpovídá za škodu vzniklou v prostorách převzatých od půjčitele na základě této

Smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení včasné odborné péče.

3.11. V případě ukončení této Smlouvy, tj. skončení výpůjčky, je povinen vypůjčitel formou

písemného předávacího protokolu vrátit předmět výpůjčky půjčiteli ve stavu wpřiměřeném

obvyklému opotřebení a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení Smlouvy, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

3.12. Vypůjčitel je povinen postupovat způsobem uvedeným vpředchozím odstavci i v případě,

jakmile předmět výpůjčky již nehodlá z jakýchkoliv důvodů nadále užívat a bezodkladně v tomto

smyslu informovat půjčitele.

3.13. Vypůjčitel se zavazuje hradit poplatky za služby v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky,

což zahrnuje elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odvoz odpadu ve výši ročního paušálu.

Roční výše paušálu je stanovena částkou ve výši 1.760,- Kč (slovy:

tisícsedmsetšedesátkorunčeských). K této částce nebude připočítáváno DPH
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3.14. Úhrada nákladů za služby v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky bude provedena
jednou ročně po vystavení faktury půjčitelem a to nejpozději do 10. února příslušného roku
ve výši 1.760,- Kč (slovy: tisícsedmsetšedesátkorunčeských) na účet půjčitele č: _

a .Za

FanabilníFspecifický symbol „vedený u ČS a.s. Prah
o am21 zap acem účastníci Sje ávají den, kdy bude sjednaná cast a připsána na účet půjčitele.

Čl. IV

Práva a povinnosti půjčitele

4.1. Půjčitel je oprávněn provádět kontrolu dodržování podmínek této Smlouvy vypůjčitelem,
vpřípadě vzniklých závad tyto prokazatelným způsobem zdokumentovat a oznámit závady
a nedostatky neprodleně vypůjčiteli, stanovit lhůty k odstranění zjištěných závad půjčitelem.

4.2. Půjčitel je povinen vypůjčiteli oznámit plánované opravy, úpravy či změny užívání objektu,
které znemožní či alespoň zásadním způsobem omezují činnost vypůjčitele na více než 1 den
alespoň 5 pracovních dní předem, aby tento mohl provést příslušné organizační změny
či opatření vztahující se k jeho činnosti.

4.3. Půjčitel je ve věcech smluvních, spojených s výkonem předmětu této smlouvy, zastoupen
Radou MČ Praha—Libuš a ve věcech technicko-administrativních odborem správy majetku

a investic ÚMČ Praha-Libuš.

4.4. V případě ukončení této Smlouvy, tj. skončení výpůjčky, je povinen půjčitel formou písemného
předávacího protokolu převzít předmět výpůjčky zpět od vypůjčitele ve stavu přiměřeném
obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení Smlouvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. V protokolu bude zaznamenán stav předmětu výpůjčky, jeho případné
závady a odchylky od běžného opotřebení.

4.5. Půjčitel je oprávněn požadovat vydání (vyklizení) předmětu výpůjčky vypůjčitelem i před
skončením doby výpůjčky, pokud tento bude nemovitosti užívat v rozporu s účelem,
ke kterému mají sloužit, nebo je bude užívat V rozporu s touto Smlouvou, nebo nebude plnit
povinnosti, k jejichž plnění se touto Smlouvou zavázal, a to bezodkladně.

4.6. Půjčitel je oprávněn průběžně provádět kontrolu užívání předmětu výpůjčky zejména formou
řádné, příp. mimořádné inventarizace majetku dle platného inventárního soupisu.

Cl. V

Závěrečná ustanovení

5.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stranami příslušná

ustanovení Občanského zákoníku V platném znění.

5.2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými průběžně číslovanými

dodatky podepsanými oběma účastníky.

5.3. Smlouva automaticky zaniká, pokud vypůjčitel ztratí způsobilost k provozování činností

k účelu, k němuž mu byl předmět výpůjčky půjčitelem zapůjčen do bezplatného užívání.

5.4. Pro doručování písemností platí příslušná ustanovení Zákona č. 500/2006 Sb. správní řád

v platném znění.

5.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž půjčitel a vypůjčitel obdrží vždy po

jednom výtisku.

5.6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené MČ Praha-Libuš, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních

stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

5.7. Podmínkou platnosti Smlouvy je její schválení Radou městské části Praha-Libuš.
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5.8. Účastníci prohlašují, že si Smlouvu přečetli, že Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně,

určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

5.9. Nedílnou součástí této Smlouvy o výpůjčce je:

— Příloha č. l - situační plánek vypůjčených prostor

- Příloha č. 2 — Stanovy KPM křížem Krážem, 2.5.

V Praze dne ............2017 V Praze dne ............2017

Půj čitel: Vypůjčitel:

    . p. . e r ama

Mgr. Jiří Koubek, starosta KPM Křížem Krážem, z.s., předseda

//K \ \
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Stanovy KPM Křížem Krážem, z. 8.

Čl. 1.

Název 1 sídlo

Název: KPM Křížem Krůžem, :. s. (Klub Plnstikového Modelářství Křížem mem,
zůjmový

“"*““—Sídlo:

Čl. 2

- Statut spam

1. KPM Křížem můžem, :. s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický. neziskový spolek

sdružující členy na zaklade společného zájmu o plastikové modelářství

2. KPM Křížemmm, 2. s. je klub volnočasových aktivit dětí. sulfide & seniorů

rozvíjející jejich individuá
lní schopnosti a dovednosti v oblasti plastikového modelá

řství.

3. KPMKřfzem Králem, z. a. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a m1. zák. č. 89/2012

Sb., ajeko takový je páv-nickem oso
bou způsobilou k právnímujednaní.

Čl. 3

Cíl činností spolku

1. Cíle UMKHžem Králem. z. 5. (důlejen KPM)jsou:

o modema tvůrčí technické. činnost v oblasti plastikového modelářství,

. podpora obecně prospěšn
ých činnost! v oblasti volnočasových aktivit dětí a

mhd-že,

' vywiřenípodnetnéhopros
tředípro komplexním

i dovethlostídčtía

mlidete při stavbě plastikových modelů,

. pomáhat dětem, mládeži a členům KPM ve výměně vědomostí, zkušenoclí,

modelářských dovedností, modelářského malďiálu, historických podldedů a

literatm'y, jenz podporuje stavbu plastikových modelů,

I zpronfedeávat členům kontakt s podobnými zájmovými spolky v České

Republice a zahraničí,

. pmpagovetčinnostavýal
edkyprúeeKPMnaveřejno

sti,
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.

I orgmizovut modelářské souteže : výstavy pllstiRoVÝch modelů,

- - účastnit se modelářských výstav a scum mkterých budou prezentovány

plastikové modely členů KPM,

- spolupracovatsorgeninoenňubývajlchú „stavbou, výrobounebo distribucí

plastikových modelů nebo jejich komponent.

Cu

Členství

1. ČlenstvívKPMjeoteviené.

2. ČlenemKPMmohoubýtfyzíekéosobystaxšl[Slahuésouhlaslsestnnovamiaclli

KPM.

3. Čl-emKPMmohouby'tmdičedčtímladšlch151egheréseohtčjív1úmeiKPMvčnovat

mvbč plastikových modelůjakojejich ustupoi.

ČlenstznikipodpisempleemnépříhHšky.

0 přijetí ačlemsdmženl rozhodqiemmepísemnépřihláškypledsede spollm.

ČlvamikidnempfíjetlzačlennevtenmdenjezapsánnueznmčlonůKPM.

Čhnovémnhhsísezvdejnčnímjmméhosmemučlmůmwebovýchsuůnkůchm

Členstvím:

:) vystoupenhnčlenapísenmýmmámeoímpfedsedoví KPM,

b) mmmaenstvlnaúkladčmzhodnutíčlmskčsohůzemdůvoduhrubčho

ponúenlpovinnostíčlene,

c) zůnikemKPM

d) ůmrtimčl-nKPM,

c) ukončeuhndochúzkydltčmdoKPM

t) nmplmlmélensky'chpflspBVkOdodeMenfihopfedudouKPM1m

prvnlmdnem prodleníeenplecením členských příspěvků.

9. Dncmúnilmčlenmrljejméno bývalého člena KPnymeúnonammčlenů KPM.

[0. Dokladem členstvíje písemnipfihlúika.

Čl. 5

Priv- g povinnosti členů

P
D
T
—
'
?
P
'
ř

1. ČlenKPMnnlprávo:

:) účastnitsejedninlčlenskeachůze,

b) volitominylcm.

c) býtvolendoorxánnKPM,

d) obmcetseneorgůnyKPMSpodnčtyastlžnosuniažidatojejíchvxiůdřcní,

:) účesmitscektivnččinnostiKPM,

t) Wufiwhmodnztyapfipommkykeinmfimg

g) podíletsenamnovovúnlcilůaforemčinnostisdmženf,

h) podlletsenepmktickečinností sdmzení.

i) napoudánlmhllžetdoůčetnictví KPM.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy KPM,

b) ektivnčsepodlletneplnčnl cílů KPM,

c) svědomitě vykonávat funku: v orgánech KPM,

d) platit členské příspěvky ve výši smluvené členskou schůzi,

:) dbát na to, aby nebylypoškozovány zájmy a dobréjméno KPM.
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ču

Orginy epolkn

Gminy spolkům:

&) autism

b) předeedaKPM.

c) kontrolorXPM.

Čl. 7

Členů:! schůze

manuschmjencjvysm
omspom

člensuschnzywouveicbn
ielmvespom

ČlmhusáůzisvdefedsedaKP
Mpodlepoďebymejménčvšak

jednoumčnč.

PmKPM svou členskou schůzi vždy, kdyz o to pom nejméně třetina členů KPM.

Infomacco svolániakoniní členské schůze je cmůmenovšančle
nůmKPM nejpozději

l4dnůpředkoninímdnemk
onůníčlensk£sehůn

čimusahazezejmew

&) rozhodujeomioichsu
novm

b) mhudujeoumarmim

e) voliaodvolivůpfedeed
uKPM,

d) voliaadvolévfikontmlo
nKPM.

:) schvalujevýročníqnivupf
edklůdmoupředsedePM

t) schvalujevýslemcymod
afmím

_ g) razhodujeozmlenIKPM.

členská schůze je„mamu
tje-li přítomna nodpolovični většina všech členů.

KaždýčlenmújedenhluJ
-Iluyviechčlenůjsaum

vné.

Členská schůze rozhoduje na zaklade hlasování. Rozhodnuti je přijato, jestliže pro nej

hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhochmd o značně stanov a o zrušení KPM je

přijato,jestli!eprončjhlamjía
lespoňdvčtřetinyv$echčlenům

lOJednini členské achůzcřidlpl'edseda, nebojím pověfm
eoaobn.

H.Předseda KPM zajistí vyhotovení úpisu zacnu schůu do třiceti dnů od jejího

ukoncem.zápísvyhomvi
phdsedaKPMnebomkdome

dmpfedseddnebokohoum

pověřilačlenskúschůnZ
ezůpisumsíbýtpmč,kdoa

sedinimlalejahhdyse

konalo,kdojeuhújmkdomu
phdeedaLjaHueneeenibyl

aijauekdyakýmbylzůpis

vyhotoven.KažJdýčlenKP
M může nahlížet do všech úpisůzemedáničlen

skč schůze.

ČLS

Předseda

P
'
ř
P
P
Z
—

9
‘

3
0
9
9
9

1. Předseda KPM nnplňuje rozhodlmti členské schůze & zastupuje spolek navenek. jedná

jehojménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Podepisovininspoleksedčjetek.
že k názvu spolku připojí svůj podpispřeaedaIOPM.

Kjednůnijménem spollmvdnčich věcechmůiebýt
mocnčmdalšiosobařhimoc

musibýtvukovémpfípadčudčl-
a písemnou formouspřsnýmvymwe

nimopdvnční

odpovědnosti mocném! osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Rozsah pravomoci předsedy stanoví členská schůze.

Předteda KPM za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Předsedu KPM volí členské schůze.

Volební období trvá mmdmflné 4 roky.

9
‘
9
?
!
”
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7. PředoedaICl'Mmm být volen opakovaně.

9.

PředsedaKPM svolává členskou schůzi ato ncjménéjedenhitdo rokanebo nažidostnejméně třetina členů ICPM.

Zpracovává podkladypro rozhodnutí členské schůze, vytváří zápis z členské schůze.

.
!lo.ammmmmvmmmxmmzdoroene zveřejňuje zpr-dvnohospodaímLMúčemlzávčrkyvpmstoúchKPM.

11.Pl'edsedamůže delegovat některé své kompetencenadalšlčlcnyKPM

P
N
:
-
'

KontrolorDMje volen členskou schůzí ajeho funkce není slučitelná s funkci předsedyKPM

Úkolem kontrolora KPMje konuolom. zda činnostmym: hospodaření KPMprobíhá v souladu : obecn! platnými předpisy, stanovami : rozhodnutími členské schůze.Kontrolu prov“! kontrolor DMMvisle na předsedovi KPM, na základě vlastníhomzbodnutíkdykolívvpxůbčhu roku, nejméněvšakjednonmčnč, vrámciodsouhlaseníroční úvazky hospodaření.

Při provádění kontrolje lamtmlor KPM povinenposupovat objektivně : nestranně.Zabíjení : ukončení kontroly oznámí kontrolorKPM předsedovi KPM bez zbytečnéhoprodlení.

KounolorKPMje oprávněna nahlížet do všech dokladů KPM : dát přezkoumat ročnízávěrku nezávislýmmm

O výsledku kontmlyplodí kontrolor KPM do 14 dnů ' ' KPM & následně členské

Viichni členové KPM jsou povinni s kontroloremKPM v průběhu kontroly
spohlpmovat : poskytovntji potřebné infomace či vysvětlení a další poadovnnou
součinnost

Nesouhlasí-li odpovědně osoby se závěry kontolora KPM, an}! právo připojit ]: reviznízprávě své písemné vyjádření.

* Čl. 10

Lindy hospodaření

KPMje neziskovou organizací.

KPM hospodaří : movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetkujsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a Mckýcb osob,
b) členské příspěvky,

o) dotace a granty.

z. hospodaření KPM odpovídá předseda KPM, který každoročně zveřejňuje výroční
zprivaazpzivuolmpodoiení,

včetně účetní zdvěrkyvpmmrúchKPM

Kopie Výroční zprávy, zprávy o hospodaření a kontrolní zprávymůžou být poskytnuty
třetím stranám najejich .

Výroenizpúvgzprůvaohospodareníakontmhízprúvajsouzvdejňovdnym

hmotovýchWe]: KPM.
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7. Veškeré ziskanépmstředky musí být vyuflvlny ve myslutěchto stanov. musi sloužit ]:

ňmoováni činnosti naplňujiclch posliní : cílů KPM a k vytváření potřebných podmínek

pro realm ůehto činností.

8. KPM nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek. za účelem řádné
ho

naplňování poslání a cílů KPM.

au

ZinlePMKřEemxn-ižan,z.a.

]. KPMKřmemeůmz. manila:

a) dobrovolným rozpuštalím nebo sloučením sjiným spolkemna základě

rozhodnutí členské schůze,

1:) WWW:vnitra.

2. Zaniká—li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu

majetkového vypořádání.

Schvilcno členskou lební dne 4.3.2014
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Petršimal ......

Kontrolor Ki'M Křížemmmza. : Ing. František Čech .....

KŘÍŽEM Kůži—:p;

W mun-

uauš - Písnice

301mm ' Wan

]uegmps $Aou.|_ípz

"31993)! 1m

   
525




