Smlouva o výpůjčce,
kterou podle § 659 a násl. obč. zákona ujednali

Město Kasejovice
Zastoupené Ing. Marií Čápovou, starostkou města
Sídlo: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
IČO:00256731
DIČ:CZ00256731
jako půjčitel
a
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..
Narozen:

………………………………………………………………………

Bydliště: …………………………………………………………………………
jako vypůjčitel

takto :
I.
Předmět smlouvy
1. Půjčitel je vlastníkem movitého majetku – domovního kompostéru typu JRK 1100 premium o objemu
1100 l, pořízeného s podporou Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Nákup
kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“.
2. Půjčitel přenechává tyto kompostéry k bezplatnému užívání vypůjčiteli za účelem kompostování
biologicky rozložitelného odpadu ze zahrady a domácnosti vypůjčitele. Půjčitel přenechává
vypůjčiteli kompostér JRK 1100 premium ve stavu způsobilém smluvenému užívání, vybavený
návodem k použití.
3. O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací protokol , který je přílohou č.1 této smlouvy.
Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí kompostéru.
4. Kompostér bude umístěn na pozemku, který se nachází v katastrálních územích na území města
Kasejovice u rodinného domu č.p………………
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Vypůjčitel se zavazuje, že bude po celou dobu výpůjčky užívat kompostér výhradně k účelu,
stanoveném touto smlouvou, podle návodu k použití, který bude součástí dodávky kompostéru.
2. Vypůjčitel je povinen:
a. umístit domovní kompostér na území města Kasejovice,
b. udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla
zachována jeho funkčnost a použitelnost,
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c.

chránit kompostér před poškozením, zničením nebo ztrátou a o jakékoliv vzniklé škodě ihned
půjčitele informovat.

3. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetím osobám.
4. Kompost jako výsledný produkt kompostování biologicky rozložitelného odpadu je vlastnictvím
vypůjčitele, který je povinen zajistit na svůj náklad jeho účelné a ekologické využití ke zlepšení kvality
půdy.
5. Půjčitel je oprávněn požadovat přístup ke kompostéru za účelem kontroly, zda je užíván v souladu se
smlouvou.

III.
Doba trvání výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou a to na 5 let od data podpisu smlouvy. Po ukončení doby trvání
výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na vypůjčitele.
2. Výpůjčka končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Výpůjčka může být ukončena také dohodou
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
3. Půjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení předmětu výpůjčky, jestliže jej
vypůjčitel řádně neužívá nebo jej užívá v rozporu s účelem, sjednaným touto smlouvou.
4. Při odstoupení od této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit kompostér v původním stavu s přihlédnutím
k běžnému opotřebení.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily uzavření smlouvy
nebo činily některá její ustanovení neplatnými.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně smlouvou upraveny, se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o výpůjčce.
5. Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou
formou. Jestliže po podpisu smlouvy vznikne potřeba upravit některou další otázku nebo problém
související s výpůjčkou, obě smluvní strany uzavřou dodatek smlouvy, v němž tato otázka bude
řešena v souladu s účelem smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu
porozuměly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Kasejoviích dne

…………………….................………….

…...……………….................…………..

půjčitel

vypůjčitel

Ing. Marie Čápová, starostka města
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Příloha č.1
ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem Kasejovice (jako půjčitelem)
……………………………….(jako vypůjčitelem), kdy předmětem výpůjčky je kompostér.

a

Protokol o předání a převzetí kompostéru:
Vypůjčitel:
Jméno, příjmení, titul: ……………………
Adresa bydliště: …………………………
Předmětem předání a převzetí je kompostér:
Název

Počet (ks)

Umístění kompostéru

domovní kompostér typu JRK 1100 1ks

v k.ú…………………… u rodinného

premium o objemu 1100 l

domu č.p…………….

Kompostér je nový. Vypůjčitel prohlašuje, že si předaný kompostér, včetně jeho příslušenství a
součástí, před podpisem tohoto protokolu řádně prohlédl, jeho stav je mu znám (kompostér je nový,
dosud nebyl používán) a v tomto stavu ho dnešního dne od půjčitele přebírá.
Dále vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami užívání kompostéru.
Vypůjčitel umístí kompostér na pozemek na území města Kasejovice (viz výše) a bude jej užívat v
souladu s výše uvedenou smlouvou o výpůjčce.
Půjčitel a vypůjčitel svým podpisem potvrzují, že kompostér, včetně návodu k jeho použití, byl
půjčitelem vypůjčiteli řádně předán a byl vypůjčitelem v předávaném stavu převzat.
V Kasejovicích dne………
Půjčitel:

Vypůjčitel:

……………………………..

…………………………….
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