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Smlouva o výpůičce

Smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIČ:CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

na straně jedné - (dále jen půjčitel)

a

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice

se sídlem: Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 — Písnice

IČO: 70901678

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 36036

zastoupený: Milanem Černým, starostou sboru

mob. 731 134 976, email: starosta@sdhpisnice.cz

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 prohlašuje, že vykonává vsouladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví obce

- objektu občanské vybavenosti č.p. 701 v k.ú. Písnice, který je součástí pozemku parc. č.

960/4 vk. ú. Písnice, obec Praha. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 530 pro k.ú. Písnice,

obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

1.2 Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za níže stanovených podmínek ]. patro výše

uvedené budovy č.p. 701 objektu hasičské zbrojnice SDH Praha — Písnice, za účelem

uspořádání letního příměstského tábora pro děti ( dále jen „předmět výpůjčky“).

Čl. II

Doba výpůjčky

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.8.2022 do 19.8.2022.

Čl. III

Práva a povinnosti vypůjčitele

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

nejpozději

však do 16.8.2021 do 8.00 hod.

3.2. Vypůjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky se 0 předmět výpůjčky řádně starat a

pečovat.
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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 nimž 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.

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.

Vypůjčitel odpovídá za řádné elektronické zabezpečení předmětu výpůjčky. Pro případ

signalizace poplachu na pultu ochrany u Městské policie Praha stanovuje zodpovědnou osobu

za vypůjčitele Mgr. Jana Krátkého, mobilní telefon: 775 209 219, která bude uvedena u

Městské policie, jako osoba pro zpřístupnění 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 do 2 dnů od ukončení smlouvy, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

Čl. IV

Práva a povinnosti 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.

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 UMČ Praha-Libuš.

Vypůjčitel se zavazuje hradit poplatky za služby V souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky,

což zahrnuje elektrickou energii, vodné a stočné, teplo ve výši jednorázového paušálu. Výše

paušálu je stanovena částkou ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorun). K této

částce nebude připočítáváno DPH Částka bude uhrazena jednorázově na účet půjčitele č:

29022-2000691349/0800, variabilní číslo smlouvy, specifický symbol 2111, vedený u ČS

a.s. Praha 4 a to nejpozději do 15. 8. 2022. Za okamžik zaplacení účastníci sjednávají den,

kdy bude sjednaná částka připsána na účet půj čitele.

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.

Čl. v

Závěrečná ustanovení

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stranami příslušná
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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 kprovozování 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, znichž půjčitel a vypůjčitel obdrží vždy po

jednom výtisku.

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 smluvnich

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

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

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

a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

5.9. Povinný tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada MČ Praha-Libuš usnesením

č. 124/2022 ze dne 6.6.2022.
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Mgr. Jiří Koubek, starosta

městská část Praha—Libuš SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice
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