Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru evidenční číslo ………/……
uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1.

Město Ústí nad Orlicí
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676
zastoupené na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č. 809/35/RM/2015 ze dne 19.10.2015
Mgr. Tomášem Kopeckým, vedoucím odboru životního prostředí,
(dále jen „půjčitel“)

2.

Pan/í
Jméno a příjmení: …………..
narozen/a dne: …………..
bydliště: Poku…………..
(dále jen „vypůjčitel“)

na základě vzájemné shody tuto smlouvu o výpůjčce.
Článek I.
Předmět 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").
2. Město Ústí nad Orlicí jako člen svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko je na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne
1.12.2015 č. 0641/2015 oprávněným půjčitelem kompostéru typu JRK Hobby. Jedná se o třídílný plastový
sestavitelný zahradní kompostér černé barvy v pořizovací hodnotě 2.541,- Kč vč. DPH.
3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Fondů EU - Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu
„KOMPOSTÉRY PRO OBCE REGIONU ORLICKO - TŘEBOVSKO", akceptační číslo 15252724..
4. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma.
Článek II.
Doba výpůjčky
5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Článek III.
Darování
K prvnímu dni následujícímu po uplynutí sjednané doby výpůjčky dle článku II. této smlouvy půjčitel bezplatně převede
vypůjčiteli předmět výpůjčky do vlastnictví a ten ho do svého vlastnictví přijme.
Článek IV.
Umístění kompostéru
1. Vypůjčitel umístí kompostér na pozemku ………….., který je v jeho vlastnictví, příp. nájmu. Vypůjčitel je povinen
kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání třetí osobě.
2. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán vypůjčiteli současně s
kompostérem.
Článek V.
Povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zachována
jeho funkčnost a použitelnost.
2. Kompostér musí být po celou dobu udržitelnosti projektu označen evidenčním číslem uvedeným v této smlouvě o
výpůjčce.

3. Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele, zástupci Regionu Orlicko – Třebovsko a kontrolním
orgánům SFŽP ČR a EU provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou.
4. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny podstatných skutečností uvedených v této
smlouvě (změna bydliště, změna umístění kompostéru apod.)
5. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození kompostéru
na vlastní náklady uhradit jeho opravu nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady
vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem kompostéru (36 měsíců). V případě zničení nebo
poškození předmětu výpůjčky se zakazuje jeho likvidace.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odcizení nebo neopravitelného poškození kompostéru se vypůjčitel
zavazuje tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli a v případě odcizení předat půjčiteli kopii Protokolu o odcizení
kompostéru vystaveného Policií ČR. V případě odcizení nebo neopravitelného poškození kompostéru nebude
vypůjčiteli poskytnut náhradní kompostér.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě neopravitelného poškození kompostéru vypůjčitelem či ztrátě kompostéru,
je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli částku v plné pořizovací hodnotě kompostéru, tj. 2.541,-Kč vč.DPH, a to do 30
dnů ode dne doručení písemné výzvy půjčitele.
8. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli.
Článek VI.
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 či jeho pověření zástupci jsou oprávněni provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně ověření, zda
vypůjčitel užívá kompostér v souladu s jeho určením.
4. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu s článkem IV. a V. této smlouvy,
je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli vyčištěný a rozebraný kompostér, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné
výzvy půjčitele. O předání a převzetí kompostéru bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném
znění.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými
orgány vypůjčitele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem
souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla schválena v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí č.
809/35/RM/2015 ze dne 19.10.2015 Odborem životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí dne 3. listopadu
2015
7. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany předání a převzetí předmětu výpůjčky.
V Ústí nad Orlicí dne …………..2015
……………………………….…………..
za půjčitele
Mgr. Tomáš Kopecký, vedoucí odboru ŽP

……….………………………………..
za vypůjčitele

