Smlouva o výpůjčce a darovací
Smluvní strany:
Půjčitel:
Obec Budčeves
Se sídlem: Budčeves 19, 507 32
IČ: 00578266
Zastoupená na základě plné moci ze dne 15.7.2021 Obcí Ohaveč
Se sídlem: Ohaveč 9, 506 01
IČ: 00578479
Zastoupená Ing. Monikou Stránskou, starostkou obce
(dále jen „půjčitel“)
a
Vypůjčitel:
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Bytem:
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2193 a násl. a podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, tuto:

Smlouvu o výpůjčce a darovací

číslo smlouvy (číslovat jednou číselnou řadou) …………
Článek I.
Půjčitel je vlastníkem movité věci – kompostéru typu ………………….. o objemu 1050 l, který byl pořízen
z projektu „Kompostéry pro Budčeves“, reg.č.: MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/19_122/0013155, Operačního
programu životní prostředí v rámci 122. výzvy OPŽP 2014-2020 (dále jen „projekt“ nebo také „předmět
výpůjčky“).
Půjčitel předává tímto vypůjčiteli předmět výpůjčky a vypůjčitel ji přebírá. Doba platnosti smlouvy je od
uzavření smlouvy do konce udržitelnosti projektu (udržitelnost projektu končí za 5 let ode dne, kdy
poskytovatel dotace vytvořil a podepsal Řídicí dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce), poté
nádoba přechází do vlastnictví vypůjčitele.
Článek II.
Vypůjčitel přebírá nádobu za účelem ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného
původu. Do nádoby není možné ukládat mrtvá zvířata, zbytky masa, kostí a potravin vyrobených s použitím

masa, žhavý popel ze dřeva, popel z uhlí. Vypůjčitel se zavazuje nádobu užívat po dobu platnosti smlouvy
nepřetržitě, a to na pozemku v místě trvalého bydliště nebo na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci.
Podpisem smlouvy vypůjčitel souhlasí s tím, že pracovníci půjčitele mohou za účasti vypůjčitele a případně
dalších osob, které se podílely na realizaci nádoby, kdykoliv do konce udržitelnosti projektu na tomto
pozemku provést kontrolu, zda je nádoba umístěna na pozemku. Vypůjčitel se dále zavazuje, že osoby
s ním pozemek užívající zaváže neprodleně k povinnosti umožnit provedení této kontroly při nepřítomnosti
vypůjčitele.
Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu se smluveným účelem a je povinen jej
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Předmět výpůjčky umístí vypůjčitel s ohledem na
sousední pozemky a s dostatečným odstupem zejména od obytných částí sousedních budov tak, aby
nebyla narušena práva vlastníků sousedních nemovitostí vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Běžné náklady spojené s provozem, řádnou údržbou a opravou předmětu výpůjčky nese vypůjčitel.
Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému. Poruší-li tuto svou povinnost, je
půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky. Při změně vlastníka nemovitosti (např.
odstěhování, prodej rodinného domu) je vypůjčitel povinen předem oznámit tuto skutečnost půjčiteli a
předmět výpůjčky bezodkladně vrátit půjčiteli nebo zajistit uzavření této smlouvy s novým majitelem
nemovitosti.
Článek III.
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kontrolou provedenou pracovníky půjčitele zjištěno porušení
smlouvy, tj. pokud nebude nádoba nalezena na pozemku nebo bude užívána k účelu, ke kterému není
určena, případně pokud nebude využívána vůbec, vypůjčitel uhradí půjčiteli smluvní pokutu ve výši ceny
kompostéru dle kupní smlouvy projektu. Tato smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury půjčitele
na účet půjčitele, a to do 21 dnů od doručení této faktury vypůjčiteli. Vypůjčitel si je vědom toho, že tato
pokuta je soudně vymahatelná. Realizací pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu vzniklé škody.
Stejně bude postupováno i pokud nebude umožněna kontrola dle čl. II smlouvy.
Článek IV.
Pokud dojde v době platnosti smlouvy ke zničení nádoby nebo bude zjištěna její vada, která brání jejímu
užívání dle smlouvy, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli.
Článek V.
Pokud vypůjčitel uvedl ve smlouvě nepravdivé údaje, může půjčitel od smlouvy písemně odstoupit. Pak
vypůjčitel ztrácí právo s nádobou nakládat a neprodleně ji vrátí půjčiteli. Pokud se změní skutečnosti
uvedené vypůjčitelem ve smlouvě, vyzve vypůjčitel půjčitele neprodleně k ukončení smlouvy dohodou
nebo k sepsání dodatku smlouvy. Z jiných důvodů může být smlouva ukončena pouze ze strany vypůjčitele,
a to vrácením nádoby půjčiteli.
Článek VI.

K prvnímu dni následujícímu po uplynutí sjednané doby zapůjčení dle článku 1 odst. 2., tj. uplynutí doby
udržitelnosti projektu, půjčitel bezplatně darem přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky do vlastnictví
a ten jej do svého vlastnictví přijímá.
Článek VII.
Právní vztahy smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
V Ohavči, dne ………………………..

V Ohavči, dne …....………………..…

Podpis půjčitele* …..……………………..............

Podpis vypůjčitele ….………......……...……..…..

* Půjčitel na základě plné moci ze dne 15.7.2021 k podpisu Smlouvy o výpůjčce a darovací ustanovil
starostu Partnerské obce, paní Ing. Moniku Stránskou

