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Smlouva o výpůjčce HW

Smluvní strany:

Statutární město Opava, IČ: 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ: 746 26, ID datové

schránky: 5eabx4t, zastoupené odboru informatiky Magistrátu

města Opava, na základě pověření Rady Statutárního města Opava č. usnesení 1394/41 RM12 ze

dne 11. 6. 2012

(dále jen „půjčitel")

a

Ing. Libor Witassek, MBA, narozen 1969, bytem Opava 1

(dále jen „vypůjčitel")

dle § 2193 a násl. občanského zákoníku

uzavřely tuto smlouvu o výpůjčce

I.

Předmět výpůjčky

Předmětem výpůjčky je notebook ACER Extensa EX2540, výr. č. NXEFHEC005804074643400, ev.č.

750-2982, který je ve vlastnictví půjčitele (dále také jen „předmět výpůjčky").

Doba a účel výpůjčky

Půjčitel přenechává touto smlouvou do bezplatného užívání předmět výpůjčky vypůjčiteli na dobu

trvání jeho mandátu zastupitele statutárního města Opavy, nejdéle však do konce volebního období,

ve kterém byl zvolen. Účelem výpůjčky je užívání předmětu výpůjčky v rámci výkonu funkce člena

zastupitelstva statutárního města Opavy.

Práva a povinnosti

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání

a vypůjčitel je oprávněn jej bezplatné užívat po sjednanou dobu.

Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, ke kterému slouží, chránit

jej před poškozením, ztrátou nebo zničením a nepřenechat jej k užívání třetím osobám.

Dále se vypůjčitel zavazuje dodržovat všechny pokyny upravující užívání předmětu výpůjčky

stanovené v „Protokolu o předání", který je nedílnou součástí této smlouvy, s tím, že odpovídá za

škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů.



IV.

Převzetí předmětu výpůjčky

Půjčitel předá předmět výpůjčky vypůjčiteli prostřednictvím odboru informatiky Magistrátu města

Opavy, což vypůjčitel potvrdí svým podpisem v „Protokolu o předáni", který je nedílnou součástí této

smlouvy.

V.

Další ujednání

Vypůjčitel dále svým podpisem potvrzuje, že byl půjčitelem seznámen s rozsahem pojištění předmětu

výpůjčky, které půjčitel sjednal se smluvním partnerem, zejména se skutečností, že sjednané pojištění

předmětu výpůjčky se nevztahuje na škodu způsobenou odcizením předmětu výpůjčky, pokud bude

odcizen z vozidla ve vlastnictví vypůjčiteie nebo třetí osoby s výjimkou vozidel veřejné hromadné

dopravy.

Vypůjčitel dále svým podpisem potvrzuje, že byl půjčitelem seznámen s návodem k užíváni předmětu

výpůjčky.

VI.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží vypůjčitel a dva půjčitel.

Nedílnou součásti této smlouvy jako její Příloha č. 1 je „Protokol o předání".

Smluvni strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních

stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona

o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně

příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavirajici tuto smlouvu mimo rámec

podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona

o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu);

nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či

doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy

v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li

však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této

smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje

splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé

smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že s jejim obsahem souhlasí,

což stvrzují svými podpisy.

Rozhodnout o uzavření této smlouvy a tuto smlouvu uzavřít za půjčitele je na základě rozhodnutí Rady

Statutárního města Opavy ze dne 11. 6. 2012, č. usn. 1394/41 RM12, pověřena vedoucí odboru

informatiky Magistrátu města Opavy.
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Protokol o předání - Příloha 6. 1

Předávající: Statutární město Opava, zastoupené
Odboru informatiky Magistrátu města Opavy

jako „půjčiter

Přebírající: Ing. Libor Witassek, MBA, narozen 1969, bytem Opava 1

jako „vypůjčitel"

Předmět výpůjčky:

Notebook ACER Extensa EX2540, výr. Č...NXEFHEC005804074643400, ev.č. 750-2982
(dále také jen „zařízení")

konfigurace:

ACER Extensa EX2540
- Procesor: Intel Core Í3-6006U, 2GHz, dvoujádrový
- Operační systém: Windows 10 Professional 64-bit
- Operační paměť: 4GB DDR3 Low Voltage Memory +N
- Úložiště: 500GB 5400rpm HDD

Displej: 15,6“ HD Acer Comfy View LCD
Grafická karta: Intel HD Graphics 520

- Kamera: Acer Crystal Eye webcam
Optická mechanika: DVD-Writer DL drive

- Čtečka paměťových karet: SD card reader, numerická klávesnice
- Připojení LAN: 802.1 1ac+ Bluetooth
- Konektory: 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0, IxHDMI, 1xRJ-45, IxHeadphone/Microphone

Combo port
- Baterie: 4-cell 3220 mAh Li-Polymer

instalovaný software:

Antivirový program AVG
Adobe Reader

MS Office 2013 Std

doplněk:

brašna na notebook

Přebírající bere na vědomí, že:

instalace operačního systému, výše uvedeného softwarového vybavení, údržba a opravy zařízení
jsou zajišťovány výhradně odborem informatiky Magistrátu města Opavy
instalace dalšího softwarového vybavení je přebírajícímu umožněna, přebírající se zavazuje
užívat pouze legálně nabytý software v souladu s licenčním ujednáním k němu dodaným
zodpovídá za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou instalací a manipulací

- zodpovídá za pravidelnou aktualizaci a update antivirového systému
- zodpovídá za zálohováni dat na zařízení
- zřízení a provoz připojení k internetu jsou ve vlastní režii přebírajícího

Podpisem tohoto protokolu přebírající potvrzuje, že převzal od předávajícího výše označené zařízení do
výpůjčky a zavazuje se jej užívat v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o výpůjčce a tomto
protokolu.

V V Opavě dne

Magistrátu města Opavy

Ing. Witassek, MBA

jípstuplje


