
C. 5111120180238

Smlouva O krátkodobé Výpůičce

Městská část Praha 17
se sídlem Žalanského 291/1 2b. 163 00 Praha 6 - epy

ıC`z 00231223
zastoupena: Bc. Terezou Rytí ovou vedoucí OSOM na základě usnesení Rady MČ Praha 17

č. 000420/2017 Ze dne 11. 10. 2017

(dálejen "pùjčitel")

a

GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem U Nemocnice 430. 280 02 Kolín 111

ıCˇz 28169522
Zastoupené na základě plné moci:
bytem:

M_
(dálejen "vypůjčítel“)

l.

Pujčitel touto smlouvou p enecháva část pozemku parc. č. 65/6 k. ú. Repy. o výmě e 416 mľ.
Praha - Repy. uvedenou v p íloze č. 2 této smlouvy. bezplatně k užívání vypůjčiteli na dobu určenou
v čl. lll. smlouvy.

lI.

Vy'pùjčka pozemku. dle čl. l. této Smlouvy je Z důvodu uskladnění betonové dlažby pro stın hu
"Víceúčelové Sportovní centrum Na Chobotě" Praha 6 - Repy"

Ill.

Doba vy'ˇpùjčky části pozemku parc. č. 65/6 k. L'ı. epy' podle čl. l. této smlouvy je Stanov ena

od 29. listopadu 2018 do 27. prosince 2018.

IV.

Vyˇpfıjčitel je oprávněn užívat pozemek ádně a v Souladu Š účelem. ktery je ve Smlou\č
dohodnut v čl. ll. Dále je vypůjčitel povinen vypůjčeny'ˇ pozemek chránit p ed poškozením nebo

zničením.

Z hlediska ochrany Životního prost edníje nutno dodržet:

0 v daném místě nebude prováděna navážka (ani dočasná) ani snižování terénu.
0 plochy nesmějí by'ˇt v Žádne'm p ípadě Znečištěny látkami Škodliv'ˇy'f'mi pro rostliny nebo pro

pudu.

0 zajistit. aby nedocházelo k poškození lesních porostů a Zeleně a hodnotny'ˇch d e\ in.
0 Zajistit po ádek a včasnou likvidaci odpadů v uvedených prostorách.
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Vypujčitel odpovídá pujčiteli za Škody. které zpusobí
na vypujčenem pozemku on. osoby S

ním Spolupracující. Či jine osoby. ktere' budou na vypujčene'm pozemku S vědomím vypujčitele.

Vypujčitel je povinen uv est p edmětnou Část vˇypíıjčene'ho pozemku po uplynutí doby vypujčky do

adne'ho a puv odního Stavˇu. jinak odpov ída za naklady vynaložené půjčitelem
na uvedeni pozemku do

ádného Stavˇu. Dale odpovida za škody“ způsobené p i provozování
p edmětu vy' půjčky.

V.

Vypujčitel odevzdá půjčiteli užívany' pozemek dle čl` l. této Smlouvy nejpozdeji do dvou

pracov nich dnu po ukončení akce.
VI.

Veškeré zmeny a doplňky jednotlivých ustanovení této Smlouvy mohou
by't provedeny pouze

formou písemného dodatku podepsane'ho oběma účastníky.

VII.

Neni-li v teto Smlouvě Stanovˇeno jinak. ídí Se vztahy mezi účastníky teto Smlouvy

ustanoveními občanského zákoníku.
Vlll.

Smlouva je vyhotovena ve čty ech Stejnopisech. z nichž každá Ze Smluvních Stran obdrží po

dvou vy'tiScích.
IX.

Tato Smlouva Se uzav íı'a na základe uSn. RMC Č. 000-152/'2018 ze dne 28.11.2018.

X.

UČaStnící této Smlouvy prohlašuji. že byla uzav ena podle jejich Skutečné a Svobodné vule.

Smlouv u p ečetli. S jejím obsahem Souhlasí. což Stvˇrzují vlastnoručními podpisy.

P í/01m Lˇ'. I: P/mi nim“.
P í/01m (Z 2.' (ìı'ıifìı'lvji'ˇ :Li/(rev v`_v`/)1{/'ćˇ' néh‹) [mx/nku.

P í/(JIM c“. 3.' (Ív'n s ní R.l[(ˇ` ćˇ'. 000429 2()1': dne 11. II). 20/".

V Praze dne: 29' H' 2018

Bc. Tereza Rytí ova n
vedoucí OSONl

editel Za'vodu pozemmcı Stave 7 Cechv

obchodní editel
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DOLOŽKA

Na základě dikcc Š' 43 Zákona Č. [31 2000 Sb.. o hl. městě Praze \ planíćın Znění
čí \ Souladu S Lısnewniın RMČ Č. 000452 2018 Zć dne 28.! 1.2018

Se os\ èdćuje právní úkon Spoćíuíjící \` uzax íˇ'ení ._Smlouv) o \_\ˇp[ıjčcc"
mezi Mćčıxíxou Částí Praha 17 a GEOSAN GROLIP a. S. a potvrzuje Sc Splnění podmínek

' ' ` ` u\ edcným ustanovením.

'ˇ Praze

'JJ b)
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, kıcrý vznikl p evedem'm vstupu v listinnć podobě do podoby elektronické pod
po adovým číslem 111877702-185619-181004093008. Skládajícı' se Z 2 listů. Sc doslovně Shoduje .x
obsahem vstupu.

Zujišt'ovııcı' prvek: bez zajiš ovacího prvku

Jméno u p íjmem' osoby. která konverzi provedla: DANIELA FRIŠOVÁ

Vystavil: Městská část Praha 7
Pracoviště: Informační centrum - Dělnická
Dělnická 44 dne 04.10.2018
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Městská Část Praha 17
SQ.. jednání Rady městské částš

_ 4:,- „nąż11s v \1^1_.._x,zĹ\/._/

usNEsENÍ
zs RMČ 800429/2017

:vravczž'š oci Rady městsKè ćásti Praha 17 podle § 94 Oczs: -“ :PC
=" 12600 Słı, O hlavním městě Prnvn š“Kerr zaKO-rta Č 13 14-1.
ˇ' pr-šıpšsü stafostcê Mestske casti Praha 17 a Uršdfl, Mis
jc;V we“

2/“51';

_f '_ 2'“ č 25' “ Ma etKˇ -:š 'č'H 2-,“

`^ 4 `:1 2 , “,:„ ^čIcèš= 2? ““

h:-

^`" : Ca' ”` 'ˇ=_ÍČÍ<ˇ „Zšví'č“ ˇ'čı "

š :115: ^ 1 ?;:3_ ^šwcéıš 29 J*

2;- ešżšNH 1 z -Áš č ˇ* 2332351 š É


