Č. smlouvy : .............
Smluvní strany :
1. Obec Karlík
IČO:
44684967
se sídlem: Karlická 1, 252 29 Karlík
zastoupená: Ing. Marií Sommerovou, starostkou
(dále jen „půjčitel“)
a
2. [BUDE DOPLNĚNO]
datum narození: [BUDE DOPLNĚNO]
adresa: [BUDE DOPLNĚNO]
tel.: [BUDE DOPLNĚNO]
adresa elektronické pošty: [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavírají v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na
základě plného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech, tuto

S m l o u v u o v ý p ů j č c e:
I.
Úvodní ustanovení
1. Půjčitel jako obec v samostatné působnosti a jako orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zabezpečuje
organizační a technické řešení nakládání s komunálním odpadem. V rámci této své
působnosti pořídil nádoby (kompostéry) určené pro potřeby svých občanů a majitelů
nemovitostí v katastru obce Karlík, které jim hodlá poskytovat do výpůjčky. Účelem je
poskytnout službu občanům pro zjednodušení likvidace bioodpadu a dosáhnout snížení
množství směsného odpadu.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích
příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením
smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany
půjčitele. Vypůjčitel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro vypůjčitele zvláště
nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě dobrých mravů.
II.
Předmět smlouvy a účel výpůjčky
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér (dále jen „kompostér“), který
slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen
„BRKO“).
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2. Půjčitel je oprávněným vlastníkem kompostéru typu S 900 o objemu 905 l, který byl
pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP)
v rámci projektu „Kompostování bioodpadu v Karlíku“.
3. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli kompostér k bezplatnému užívání.

III.
Platnost, účinnost a trvání smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a je
uzavřena na dobu určitou pěti (5) let od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti převzetím kompostéru vypůjčitelem, které vypůjčitel potvrdí
podpisem předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Každá ze smluvních stran může smlouvu ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a
počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Tuto smlouvu je rovněž možné ukončit odstoupením od smlouvy z důvodů sjednaných ve
smlouvě a z důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se stává účinným, tj.
smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, okamžikem doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno
právo odstupující strany na náhradu škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě této
smlouvy do dne jejího ukončení.
5. V případě zániku této smlouvy, resp. zániku výpůjčky, je vypůjčitel povinen vrátit
půjčiteli konkrétní kompostér, který je předmětem výpůjčky podle této smlouvy.
Vypůjčitel je povinen vrátit v takovém případě půjčiteli kompostéry čisté, bez odpadů,
složené a ve stavu způsobilém k užívání s ohledem na běžné opotřebení. O vrácení
předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav
předmětu výpůjčky, včetně případných , vad, poškození, apod. Vypůjčitel je povinen vrátit
předmět výpůjčky půjčiteli nejpozději do 15 dnů od ukončení výpůjčky, a to ve stavu,
v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
IV.
Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel prohlašuje, že je oprávněn užívat a užívá nemovitost čp./ev.č. ………
s přilehlým pozemkem, parc.č. ………zapsanou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. ……, v katastrálním území Karlík a souhlasí s umístěním kompostéru na uvedeném
pozemku. Při zániku práva vypůjčitele pozemek užívat, je vypůjčitel povinen tuto
skutečnost neprodleně, nejdéle však ve lhůtě jednoho týdne od zániku práva, písemně
sdělit půjčiteli.
2. Vypůjčitel umístí kompostér na vhodném místě pozemku specifikovaném v čl. IV odst. 1
této smlouvy.
3. Nádoby mohou být užívány jen v souladu s tuto smlouvou, v souladu s účelem, pro který
jsou určeny, a způsobem, který nepovede k jejich poškození nebo zničení, vyjma běžného
opotřebení. Vypůjčitel je povinen chránit nádoby proti poškození, odcizení nebo zneužití.
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4. Vypůjčitel nesmí kompostér přenechat do užívání třetí osobě, ani jej užívat mimo pozemek
uvedený v čl. IV odst. 1.
5. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán
vypůjčiteli současně s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na veřejně
nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jeho případnému zcizení, nebo poškození cizím
zaviněním.
6. Jakékoliv poškození sběrné nádoby je vypůjčitel povinen nahlásit půjčiteli, a to písemně
nebo e-mailem, včetně fotodokumentace nádoby a jejího poškození, vždy bez zbytečného
odkladu od zjištění poškození.
7. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém
stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost.
8. Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele provést kontrolu umístění
kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou.
9. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje písemně oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností
uváděných v této smlouvě (změna adresy bydliště apod.)
10. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě
poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů.
Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky
poskytovanou výrobcem kompostéru, anebo na poškození vzniklá v důsledku vyšší moci.
11. V případě odcizení kompostéru nebo v případě vandalismu se zavazuje vypůjčitel tuto
skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli a Policii ČR a dále předat půjčiteli kopii protokolu
o odcizení kompostéru (sepsaného na základě jeho oznámení Policií ČR).
12. Půjčitel není povinen poskytnout vypůjčiteli náhradní kompostér v případě odcizení
(neopravitelného poškození) kompostéru..
V.
Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho s
podmínkami jeho užívání.
2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit
obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční
servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné
reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce.
3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně ověření, zda vypůjčitel
užívá kompostér v souladu s jeho určením.
4. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér využívá v rozporu s čl. IV.
a V. této smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný).
Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku upravujícími výpůjčku (§ 2193 a násl. občanského
zákoníku).
2. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými oběma stranami
odsouhlasenými dodatky s podpisy na jedné listině. Písemnou formu vyžaduje i právní
jednání směřující ke zrušení smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv pro potřeby
projektu a přístupná pro kontroly projektu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah
této smlouvy nepokládají za důvěrný.
4. Fyzické osoby, které při uzavírání této smlouvy zastupují jednotlivou smluvní stranu, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy za příslušnou smluvní
stranu..
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po
jednom.
6. Půjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno
Zastupitelstvem obce Karlík dne 26. 1. 2015, č. usnesení 8/4/2015, a že byly k uzavření
smlouvy splněny všechny podmínky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
7. K této smlouvě byly dohodou smluvních stran přiloženy následující přílohy, které tvoří
nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1 - Seznam a popis vypůjčených sběrných nádob na odpad (kompostérů) –
předávací protokol
Příloha č. 2 – Informace o pozemku z ČÚZK
8. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby
zastupující smluvní strany své podpisy.
V Karlíku dne ……….

V Karlíku dne ............

……………………................
Obec Karlík
jako půjčitel
jméno: Ing. Marie Sommerová
funkce: starosta

………………………..............................
Jméno ________________
jako vypůjčitel
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Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Předávací protokol ke smlouvě o výpůjčce
Poskytnuté nádoby dle čl. II odst. 1:
Typ nádoby

Komodita

Objem
l/ks
900

Kompostér na bioodpad

Počet kusů
ks
1

Potvrzujeme, že jsme převzali výše uvedené sběrné nádoby bez zjevných závad a poškození
a ve stavu způsobilém jejich řádného používání a zavazujeme se je chránit proti poškození.

V Karlíku dne ....………..
……………………................
Obec Karlík

………………………..............................
jméno :

jako půjčitel
jméno: Ing. Marie Sommerová
funkce: starosta

jako vypůjčitel
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