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SMLOUVA o VÝPÚJČCE

dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřená níže,

uvedeného dne, měsíce, roku

Čl. I

Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem

Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

IČ: 70886288

DIČ: CZ70886288, neplátce

Kontaktní osoba: mjr. Ing. Pavel Mára, vedoucí oddělení komunikačních systémů

E-mail: pavelmarag'áfhzsprahacz

Tel.: 950 850 072, 724 133 551

(dále jen „půjčitel“)

a

Městská část Praha - Libuš

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

Zastoupené: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

IČ: 00231142

DIČ: c200231142

(dále jen „vypůjčite1“)

se na základě plného konsensu dohodly na uzavření této smlouvy o výpůjčce.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel je příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem, který je předmětem výpůjčky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Název Nomenklatura Sériové číslo Cena za ks

Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD PEGAS 061700139000 #10600 61 530,85 Kč

Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD PEGAS 061700139000 #10700 61 530,85 KČ

Radiostanice vozidlová HT 6991DC Pegas 061700163000 #10815 80 117,94 Kč

Radiostanice vozidlová HT 6991DC Pegas 061700163000 #10838 30 1 17,94 Kč

Radiostanice vozidlové HT 6991DC ngg 061700163000 #10858 30 117,94 Kč

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB 061710062000 #10905 5 319,90 Kč

Nabíječjednonásobný HR5939 AB 061710062000 #10906 5 319,90 Kč

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB 061710062000 #10907 5 319,90 Kč

Nabíječ jednonásobný HRS939 AB 061710062000 #10908 5 319,690 Kč

Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD PEGAS 061700139000 #1 1997 33 748,40 Kč

Radiostanice ruční SMART TR1021 DD PEGAS 061700138000 #12041 35 723,80 Kč  
 

(dále jen „předmět Výpůjčky“)



2. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky vymezený v odstavci 1. tohoto článku vypůjčiteli

k bezplatnému užívání.

3. Vypůjčitel hradí veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky.

4. Důvodem Výpůjčky je to, že se předmět výpůjčky stal dočasně nepotřebným na základě

rozhodnutí ředitele č. j. HSAA-1843-2/2019 ze dne 20. března 2019.

5. Vypůjčitel prohlašuje, že před sepsáním této smlouvy se dostatečně seznámil se stavem

předmětu výpůjčky, který je v tomto stavu schopen zabezpečit jeho potřeby.

. Čl.III.

Učel výpůjčky

Vypůjčitel bude předmět výpůjčky využívat pro zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Písnice.

Čl. IV.

Termin plnění

Vypůjčitelje povinen fyzicky a protokolárně převzít předmět výpůjčky nejpozději do 30 dnů

od nabytí účinnosti této smlouvy

Čl. V.

Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou v délce 8 let v souladu s § 27 odst 2

zákonac 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

(dálejen „zákon“).

Čl. VI.

Práva a povinnosti

Vypůjčitel nese veškeré provozní náklady na vlastní účet. Je povinen udržovat svěřený předmět

výpůjčky ve stavu vjakém ho obdržel při převzetí od půjčitele. V případě jeho poškození má

půjčitel nárok požadovat navrácení do původního stavu a v případě jeho poškození má půjčitel

nárok na náhradu tímto vzniklé škody.

Čl. VII.

Rozvazovaci důvod

l. Půjčitel může od smlouvy odstoupit z důvodu užívání předmětu výpůjčky k jiným než touto

smlouvou sjednaným účelům nebo z důvodu potřeby půjčitele.

2. Tuto smlouvu lze oboustranně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a běh této lhůty

začíná dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

3. Půjčitel si vyhrazuje právo od této smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud přestanou být plněny

podmínky uvedené v ustanovení § 27 odst. 1 zákona.

Cl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky číslovanými

vzestupnou číselnou řadou podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž vypůjčitel obdrží jedno

vyhotovení a půjčitel vyhotovení dvě.

4. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky není zatížen žádnými dluhy, věcnými břemeny ani

jinými právními nároky, a že mu není známa taková závada, na kterou by _měl povinnost

vypůjčitele upozornit nad rámec předávacího protokolu.

V Praze dne: ......._ .2. „C?—. 2.01.9. ..... V Praze dne:..;(4íz„4;„1fÚ„.// ......

  ředitel

 


