SMLOUVA O VÝPŮJČCE MOVITÉ VĚCÍ
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
v rámci projektu Kompostování v obcích východní Moravy IV, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013058
mezi smluvními stranami:

O
R

Obec Popovice
se sídlem Popovice 303, 686 04
IČ: 00291269
zastoupená starostou obce Martinem Slováčkem
jako půjčitel na straně jedné
(dále jen „půjčitel“)
a
Pan/í

..................................................................................................................................................

Datum narození: ..................................................................................................................................................
Bytem:

..................................................................................................................................................

VZ

jako vypůjčitel na straně druhé
(dále jen „vypůjčitel“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1 ) Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci a to:

Thermo Komposter KOMP 1050 / 2000 *

KOMP 1050: 6 spodních a 6 vrchních panelů, 6 tyčí, 2 části víka, 2 pantové sady (8 pantů, 2 čepy)
KOMP 2000: 8 spodních a 8 vrchních panelů, 8 tyčí, 2 částí víka, 2 pantové sady (8 pantů, 2 čepy)

(dále jen jako „předmět výpůjčky“).
2 ) Půjčitel touto smlouvou přenechává bezúplatně vypůjčiteli k dočasnému užívání předmět výpůjčky.
3 ) Vypůjčitel potvrzuje, že při podpisu této smlouvy mu byl předmět výpůjčky předán do užívání, že si jej
prohlédl a že jej od půjčitele převzal bez vad a poškození a že je ve stavu odpovídajícímu tomu, že je
nový a nebyl doposud užíván. Vypůjčitel dále potvrzuje, že spolu s předmětem výpůjčky mu půjčitel
předal i související dokumentaci výrobce, zejména uživatelský návod k použití a údržbě a bezpečnostní
varování.
4 ) Vypůjčitel předmět výpůjčky přijímá a prohlašuje, že jej bude užívat pouze na určený účel a v souladu
s převzatou dokumentací výrobce.
* nehodící se škrtněte

Článek II.
Doba výpůjčky a důvody ukončení výpůjčky

O
R

1 ) Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu do 30. 5. 2027.
2 ) Vypůjčitel je povinen v případě předčasného ukončení této smlouvy předat předmět výpůjčky zpět
půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
3 ) Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky pouze z vážných důvodů, a to na
základě písemného oznámení vypůjčiteli. Vážnými důvody se na základě této smlouvy rozumí nakládání
s předmětem výpůjčky v rozporu s touto smlouvu, zejména pak užívání předmětu výpůjčky takovým
způsobem, že se opotřebovává nad mírou přiměřenou okolnostem, nebo že hrozí jeho zničení, či je jeho
používání v rozporu s účelem užívání. Za tímto účelem je vypůjčitel povinen umožnit provedení
kontroly předmětu výpůjčky půjčitelem.
4 ) Po uplynutí doby výpůjčky uvedené v odst. 1 přechází předmět výpůjčky bezplatně do vlastnictví
vypůjčitele.
Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

VZ

1 ) Vypůjčitel je povinen opatrovat předmět výpůjčky s odbornou péčí a užívat jej v souladu s účelem
užívání. Při faktickém používání předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen postupovat v souladu
s příslušnou dokumentací výrobce předanou při převzetí předmětu výpůjčky, zejména v souladu
s uživatelským návodem k použití a údržbě a s bezpečnostními varováními. Vypůjčitel prohlašuje, že
toto považuje za dostatečné poučení o tom, jak má věc užívat ve smyslu § 2195 odst. 2 občanského
zákoníku, a že žádné nejasnosti stran užívání předmětu výpůjčky nemá.
2 ) Vypůjčitel odpovídá za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození předmětu výpůjčky od okamžiku jeho
převzetí až do okamžiku jeho vrácení půjčiteli.
3 ) Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu veškerá poškození nebo změny stavu
předmětu výpůjčky.
4 ) Obě strany se dohodly, že vypůjčitel si bude údržbu, opravy a ostatní služby spojené s řádným užíváním
předmětu výpůjčky zajišťovat sám vlastním nákladem i úsilím a svým jménem.
5 ) Vypůjčitel nesmí bez souhlasu půjčitele předmět výpůjčky převést na třetí osobu, pronajmout jej nebo
přenechat do užívání třetí osobě ani zatížit jakýmkoli právem třetí osoby.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1 ) Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž po jednom (1) obdrží každá ze smluvních
stran.
2 ) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jakékoli změny či doplnění
této smlouvy lze provádět pouze písemně vzestupně číslovanými dodatky, se souhlasem obou
smluvních stran.
3 ) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle, na důkaz
čehož připojují své podpisy.
V Popovicích dne ……………………….

………………………………….
půjčitel

………………………………….
vypůjčitel

