SMLOUVA O VÝPŮJČCE
podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1. Půjčitelem
Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou 463 42
IČO: 00262820
zastoupená: Markétou Khauerovou - starostkou
(dále jen jako „Půjčitel“) na straně jedné
a
2. Vypůjčitelem
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec,
příspěvková organizace
Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 72744324
zastoupená: Irenou Ryplovou - ředitelkou
(dále jen jako „Vypůjčitel“) na straně druhé
I. Předmět smlouvy
(1) Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 1441 v k. ú.
Hodkovice nad Mohelkou o celkové výměře 2206 m2, jejíž součástí je budova č. p.
560, pozemky školní zahrady p.č. 1435, 1436, 1755/2, část p.č. 1139 vše v k.ú.
Hodkovice nad Mohelkou. (dále jen „Předmět výpůjčky“).
(2) Půjčitel se zavazuje, že Vypůjčiteli přenechá bezplatně Předmět výpůjčky
k užívání na dobu stanovenou v čl. II odst. 2 této smlouvy.
(3) Vypůjčitel se seznámil se stavem Předmětu výpůjčky, při čemž obě smluvní
strany konstatují, že nevykazuje nedostatky bránící řádnému užívání.
II. Doba a místo plnění
(1) Půjčitel předal Vypůjčiteli Předmět výpůjčky při uzavření této smlouvy.
(2) Vypůjčitel je oprávněn užívat Předmět výpůjčky po dobu neurčitou.
(3) Vypůjčitel je povinen se o majetek řádně starat, chránit před poškozením nebo
zničením a užívat majetek výlučně k zajištění činnosti ke, které byl vypůjčitel zřízen
(Zřizovací listina ze dne 17. 05. 2017).
(4) Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nebude potřebovat.
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III. Prohlášení vypůjčitele
(1) Vypůjčitel prohlašuje, že byl Půjčitelem poučen o tom, jak Předmět výpůjčky
užívat.
IV. Ostatní práva a povinnosti stran
(1) Vrácení Předmětu výpůjčky bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu.
(2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým
právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
V. Rozhodčí doložka
(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu.
VI. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu
obou stran.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, při
čemž každá ze stran obdrží po dvou.
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své
podpisy.

V Hodkovicích n/M, dne

………………………………
Město Hodkovice n/M

………………………………
MŠ Hodkovice n/M
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