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Smlouva o vv'půičce

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Jednajici starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: c200231142

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

na straně jedné - (dále jen půjčitel)

a

Mgr. Jana Kaněrová, sbormistryně

Bytem:

na stran , a e jen „vypujc1 e

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

tuto

Smlouvu o výpůjčce

Č1. I

Předmět výpůjčky

1.1 Půjčitel vykonává v souladu se Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze, v platném

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

výpůjčky a to mj. budovy ‘c'. p. 664, která je součástí pozemku č. 557/20 vše v katastrále

území Libuš, obec Praha, stavba občanského vybavení .

1.2 Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za níže stanovených podmínek vymezenou část

v přízemí výše uvedené budozvy č p 664 na adrese KLukám 664,142 00 Praha 4- Libuš

o celkové výměře 58,23 m2, přičemž část, která je předmětem výpůjčky je vymezena

V situačním plánku, kterýje přílohouc. 1 k této smlouvy. ( dálejen „předmět výpůjčky“)

1.3 Předmět výpůjčky bude sloužit jako zkušebna a zázemí pro „Ženský komorní sbor Libuše”,(14

členek a sbormistryně), zařazen do Národní sborově databáze Artama — Nipos, každé pondělí

od 17.30 do 21.00 hodin.

Čl. II

Doba výpůjčky

1.1 Tato smlouva počíná od 18. 2. 2019 a uzavírá se na dobu neurčitou.

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

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

straně.
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Čl. III

Práva a povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel potvrzuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém k užívání pro hlavní účel

činnosti.

Vypůjčitel převezme předmět výpůjčky na základě protokolu o předání a převzetí, nejpozději

však do 14-ti dnů od podpisu této smlouvy.

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 půj čitele s příslušnými kontaktními údaji (e-mail, telefon,

pozice) odpovědných za provozní záležitosti související s předmětem výpůjčky dle této

smlouvy ke dni převzetí. Vypůj čitel je povinen při změně kontaktních údajů a osob informovat

půjčitele ve lhůtě do 14 dnů od příslušné změny.

Vypůjčitel je oprávněn bezplatně užívat předmět výpůjčky v souladu s hlavním účelem své

dosavadní činnosti, jakož i k výkonu doplňkové činnosti.

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

udržovat V čistotě. 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.

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.

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.

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

Vypůjčitel odpovídá za řádné elektronické zabezpečení předmětu výpůjčky.

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

písemného předávacího protokolu vrátit předmět výpůjčky půjčiteli ve stavu přiměřeném

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

nedohodnou jinak.

Vypůjčitel je povinen postupovat způsobem uvedeným v předchozím odstavci i vpřípadě,

jakmile předmět výpůjčky již nehodlá z jakýchkoliv důvodů nadále užívat & bezodkladně

v tomto smyslu informovat půj čitele.

Vypůjčitel se zavazuje hradit poplatky za služby v souvislosti s užíváním předmětu vypujčky,

což zahrnuje elektrickou energii, vodné a stočné, teplo ve výši ročního paušálu. Roční výše

paušálu je stanovena částkou ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun). K této částce nebude

připočítáváno DPH

Úhrada nákladů za služby V souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky bude provedena jednou

ročně, po vystavení faktury půjčitelem, a to nejpozději do 10. března příslušného roku ve výši

1000,- Kč (slovy: jedentisíckorun) na účet půjčitele č: 29022-2000691349/0800, variabilní číslo

smlouvy, specifický symbol 2111, vedený u ČS a.s. Praha 4. Za okamžik zaplacení účastníci

sjednávají den, kdy bude sjednaná částka připsána na účet půj čitele.
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Čl. IV

Práva a póvinnosti půjčitele

Půjčitel je oprávněn provádět kontrolu dodržování podmínek této smlouvy vypůjčitelem,

V případě vzniklých závad tyto prokazatelným způsobem zdokumentovat a oznámit závady a

nedostatky neprodleně vypůjčiteli, stanovit lhůty k odstranění zjištěných závad půjčitelem.

Půjčitelje 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.

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.

V prípadě ukončení této smlouvy, tj. skončení výpůjčky, je povinen půjčitel formou písemného

předávacího protokolu převzít předmět výpůjčky zpět od vypůjčitele ve stavu přirněřeném

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

nedohodnou jinak. Vprotokolu bude zaznamenán stav předmětu výpůjčky, jeho případné

závady a odchylky od běžného opotřebení.

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 vrozporu s touto smlouvou, nebo nebude plnit

povinnosti, k jejichž plnění se touto smlouvou zavázal, a to bezodkladně. Půjčitel je oprávněn

po objektivním zhodnocení naplněnosti předmětu výpůjčky použít předmět výpůjčky či jeho

část k dalšímu využití.

Půjčitel je oprávněn průběžně provádět kontrolu užívání předmětu výpůjčky zejména formou

řádné, příp. mimořádné inventarizace majetku dle platného inventárního soupisu.

Cl. V

Závěrečná ustanovení

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stranami příslušná

ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými průběžně číslovanými

dodatky podepsanými oběma účastníky.

Smlouva automaticky zaniká, pokud vypůjčitel ztratí způsobilost k provozování činností

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

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

v platném znění.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisných výtiscích, z nichž půjčitel a vypůjčitel obdrží

vždy po jednom výtisku.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena V evidenci 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.

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš v souladu se zákonem č.

131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve znění zákonac. 145/2001 Sb., od 29. 1. 2019 do 14. 2.

2019.

Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 37/2019 ze dne 18. 2.

2019
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1.9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena svobodně a Vážně, určitě

a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

1.10. Nedílnou součástí této smlouvy 0 výpůjčce je:

- Příloha č. l - situační plánek vypůjčených prostor

— Příloha č. 2 — Usnesení RMČ č. 37/2019 ze dne 18. 2. 2019

V Praze dne . . ..:./Q».2019 V Praze dne "&%—23019

Půjčitel: Vypůjčitel:

   
Mgr. Jiří Koubek, starosta
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Příloha

Vymezenich prostor o celkové ploše 58,23 m2 v přízemí v budově ÚMČ, v objektu

na adrese č. p. 664, ulice K Lukám 664, 142 00 Praha 4 — Libuš,

postaveném
na pozemku parc. č. 557l20, LV 849 v k.ú. Libuš, obec Praha
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

37/2019

 

*

\:_.,r—p
—

L pro prot! +ng se [
j*Ječinšmrlí ze (ine * Hlasovánío usnesení - lPřítgmňo: 4 if _

vážím „A *. 0 . of'ířshesenfl * r

 

Podpisy

 

    

 

starosta

Tomáš Loukota, DiS.
Mgr. Jiří Koubek

| Založenořná'Út
IŠÍ 2019 áýíaloržiřla * * Petra * \ řodpis
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;

, » * _w_
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Rada městské'části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 5 pam’ Mgr. Janou Kaněrovou,

bytem
' " ormistryní „Zenského

komorního sboru Libuše“, na vypch ne 'ch prostor v přízemí

budovy ÚMČ Praha-Libuš, KLukám 664, 142 00 Praha 4- Libuš

s účinností od 18. 2. 2019 na dobu neurčitou,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení.
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