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Smlouva č:

Smlouva o výpůjčce

Smluvní strany:

Městská část Praha—Libuš,

se sídlem úřadu městské části Libušská 35/200, 142 00 Praha 4.

zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

IČO: 00231142, DIČ 0200231142

na straně jedné, (dále jen „půjčitel“)

a

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.,

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25B, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka6401

zastoupená jednatelem lng. Pavlem Slabým

IČO: 45241538, DIČ: CZ45241538

na straně druhé, (dále jen „vypůjčitel“)

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

tuto

smlouvu o výpůjčce

Čl.I

Předmět výpůjčky

1.1 Půjčitel vykonává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

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

mj. pozemku parc. č. 557/25, vše v katastrálním území Libuš, obec Praha (dále rovněž jen jako

„pozemek“).

1.2 Půjčitel touto smlouvou půjčuje (přenechává) vypůjčiteli za dále stanovených podmínek v souladu

s usnesením Rada městské části Praha-Libuš č. 26/2019 ze dne 18. 2. 2019 vymezenou část výše

uvedeného pozemku o výměře cca 12 m2, specifikovanou plánkem, který tvoří jako Příloha č.1

nedílnou součást této smlouvy, a to za účelem umístění přístřešku MHD včetně elektropřípojky, a

aby ho vypůjčitel ve sjednané době bezplatně užíval pro umístění přístřešku autobusové zastávky

MHD vzastávce Dobronická, Praha-Libuš včetně příslušenství, tj. zejména základů přístřešku,

umístění lavičky vprostoru přístřešku MHD, zpevnění povrchu vprostoru přístřešku, city light

vitríny, která bude součástí přístřešku a přípojky elektrické energie (dále také jen „autobusová

zastávka MHD“). Technická specifikace přístřešku MHD je součástí této smlouvy jako její Příloha č.

2.
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ll.

Doba výpůjčky

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data podpisu této smlouvy do 31. 12. 2029.

Čl. m

Préva a povinnosti vypůjčitele

3.1 Vypůjčitel potvrzuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém k užívání pro stanovený účel.

3.2 Vypůjčitel je oprávněn bezplatně užívat předmět výpůjčky výlučně za účelem a za podmínek
sjednaných v této smlouvě.

3.3 Vypůjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky se 0 předmět výpůjčky v příslušné části stanovené
dle Přílohy č.1 řádně starat a pečovat o něj, tj. zabezpečovat provoz, opravy a údržbu přístřešku
MHD a zabezpečovat uvnitř přístřešku MHD pořádek, dodržovat a plnit povinnosti stanovené
půjčíteíí či vypůjčíteíi na základě právních předpisů na úseku požární ochrany, hygieny, bezpečnosti
a ochrany při práci, ekologických, technických a dalších, souvisejících s provozem přístřešku MHD
na předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, k nímž je povinen
dle této smlouvy, s odbornou péčí .

3.4 Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjčitele předmět výpůjčky
přenechávat kužívání jinému, ani je zatěžovat, zcizovat, zastavovat, půjčovat, zatěžovat věcnými
břemeny ani jinými právními vadami.

3.5 V případě ukončení této smlouvy, tj. skončení výpůjčky, je povinen vypůjčitel formou písemného
předávacího protokolu vrátit předmět výpůjčky půjčíteíí vyklizený ve stavu přiměřeném obvyklému
opotřebení, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Čl. IV

Práva a povinností půjčitele

4.1 Půjčitel je oprávněn provádět kontrolu dodržování podmínek této smlouvy vypůjčitelem, v případě
vzniklých závad tyto prokazatelným způsobem zdokumentovat a oznámit závady a nedostatky
neprodleně vypůjčíteíi, stanovit lhůty k odstranění zjištěných závad.

4.2 Půjčitel je ve věcech smluvních, spojených s výkonem předmětu této smlouvy, zastoupen Radou
MC Praha - Libuš a ve věcech technicko-administrativních příslušným odborem UMC Praha-Libuš.

4.3 Vpřípadě 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.

4.4 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 jej bude užívat v rozporu s touto smlouvou, nebo nebude plnit povinností, k jejichž plnění se
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touto smlouvou zavázal, a to pokud vypůjčitel ani do 10-ti pracovních dnů ode dne zaslání

písemného upozornění nezjedná nápravu.

4.5 Půjčitel prohlašuje, že na předmětu výpůjčky neváznou práva třetích osob, která by vypůjčiteli

bránila nebo jej omezovala v užívání Pozemku ke sjednanému účelu

4.6 Půjčitel je oprávněn průběžně provádět kontrolu užívání předmětu výpůjčky.

ČI. 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 Tato smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, znichž každá ze smluvních stran obdrží dvě

vyhotovení.

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

dodatky podepsanými oběma účastníky.

5.4 Smlouva automaticky zaniká, pokud vypůjčitel ztratí způsobilost kprovozování činností kúčelu,

k němuž mu byl předmět výpůjčky půjčitelem svěřen do bezplatného užívání. Tato smlouva dále

zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena a tuto smlouvu je možné rovněž ukončit písemnou

dohodou smluvních stran.

5.5 Pro doručování písemností platí příslušná ustanovení zákona č. 500/2006 Sb; správní řád

v platném znění.

5.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

MC Praha-Libuš, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejiho podpisu.

5.7 Podmínkou platnosti smlouvy je její schválení Radou městské části Praha-Libuš.

5.8 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, určitě

a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

4/2
- -

VPraze dne/ydM/7
12 U3 2019

   

 

Městská část Praha-Libuš „,

Mgr. Jiří Koubek, starosta

   

Ing. Pavel Slabý, jednatel

„Wee—aux
Městský mobiliář, spol. s r.o.

Rohanskě nábřeží 678/25 B

186 00 Praha 8

IC: 45241538 DIČ: CZ45241538
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