
Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

' Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142, DiC: CZ 0231142

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: starostou Mgr. Jiřím Koubkem

bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s., Zdislavická 583, Praha 4

číslo účtu :1 9-2000691 349/0800

(dále jen „Půjčte/“)

- Bc. Michalem Korbelem,—

trvale bytem

(dá/e jen „ Vypůjčiteť')

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění, a podle usneseni Rady městské části Praha-Libuš č. 322/2018 ze

dne 19.11.2018 tuto

Smlouvu

o výpůjčce notebooku zn. LENOVO B51-80

(dále jen jako „Sm/ouva“)

Článek |.

Prohlášení smluvních stran

Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem notebooku, zn. LENOVO B51-80, inv. číslo B/1167 za

12.990,- Kč, s taškou ACER inv. č. C/980 za 1039,- Kč. (dále jen „Předmět výpůjčky').

Článek ||.

Závazek smluvních stran

- Půjčitel touto smlouvou přenechává Předmět výpůjčky vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit

jeho bezplatně a dočasně užívání.

- Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Předmět výpůjčky převzal a že je mu znám jeho

stav.



. Článek |||.

Učel výpůjčky

- Půjčitel se zavazuje užívat Předmět výpůjčky v souladu s druhem a způsobem využití Předmětu

výpůjčky.

. Půjčitel je povinen chránit Předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením.

. Půjčitel není oprávněn přenechat Předmět výpůjčky do užívání třetím osobám

Článek IV.

Trvánísmlouvy

. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem podpisu této smlouvy.

. Smluvní vztah zaniká

- Pisemnou rezignaci člena zastupitelstva obce

' Úmrtím člena zastupitelstva obce

- Dnem voleb do zastupitelstva obce

' Dohodou

- Půjčitel i Vypůjčltel mohou písemně vypovědět tento smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou

zjakéhokoliv důvodu a to v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvého dne měsíce

následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek V.

Závěrečná ujednání

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků.

- Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana

obdrží po jednom.

- Smluvní strany na závěr této Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti

bránící v uzavření této Smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jejími obsahu.

Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují vzávěru

Smlouvy své vlastnoruční podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- Smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 322/2018 ze dne 19.11.2018

V .................. , dne ..................... V ..................... dne ............

Půjčitel: /"\ Vypůjčitel:

   
 

/'Í3c. Michal KorbelMěstskáčástPraha—Libuš ?

Mgr. Jiří Koubek, starosta '— z..

 


