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Česká republika - Krajské řédKelství policie Středočeského kraje
se sídlem Na Báních 1535, 156 ClO Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481, DIČ: CZ75151481
zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem krajského ředitele pro ekonomku

l dále jen ,,poskytovatel" l

a
SH ČMS - SDH Sadská
Karoliny Světlé 1162
289 12 Sadská

l dále jen uživatel" l

uzavirají níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnuti výcvikových prostor

podle § 1746 a násl, zákona č, 89/'2012 Sb., občanského zákoníku l dále jen nobČäňSký zákon1k"/ a
v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.. o majetku české republiky a jejím vystupování v právnlch

vztazích l dále jen ,zákon č. 219/2000 Sb."l

l.
1/ Poskytovatel vykonává mimo jiné přislušmst hospodařenl k pozemku ve vlastnictví České republiky
P,Č.St. i626/4 v k,ú- a obci Sadská, jehož součásti je stavba bez č.p,/č.e - objekt občanské
vybavenosti, zapsáno na LV č. 2517 u KatasKálnlho úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviště
Nymburk

2/ Stavba je poskytovatelem využívána pro služební tělovýchovu a výcvik.

l dále jen "stavba"/
Il,

1/ Poskytovatel touto smlouvou poskytne uživateli vymezené prostory stavby bezúplatně v termínech
20.11,, 23,11.,27.11, 30,11,4,12., 7.12,,11.12,,14,12, 2018a4.1.,15.1.,18.1., 22,1. 5,2,, 8,2,,19,3..
22.3., 26.3., 29.3. 2019

2/ Uživätel není oprávněn poskytnuté prostory ve stavbě ve vymezených terminech obsadit jiným
subjektem.

Ill.
1/ Uživatel bere na vědoml, že předmětná stavba není pojištěna a zavazuje se, že veškeré případné
škody. způsobené jeho aktivitami v prostorách stavby, budou jim poskytovateli uhrazeny.

2/ Uživatel je odpovědný za to. že jeho osoby. jejichž seznam předloží ostraze areálu poskytovatele
nejpozději v prvnlm termínu použiti, se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách a budou
dodržovat provoznl řád budovy.



3/ Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud přestanou být plněny podmínky podle odst.
1 § 27 zákona č, 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
v platném zněnl.

lV.

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Každý má platnost originálu, jedno
vyhotoveni smlouvy obdrží poskytovatel. jedno vyhotoveni uživatel.

2/ Smluvnl strany ptohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmlnek.

V P,aze dne,j,; AO cL C /,i' v Sadské dne: jq ,{D. k/f
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,,jng. Petr Dostál


