
C. sml.

2019/0001

oV

Smlouva o krátkodobé výpojcce

Městská část Praha 17 „

se sídlem Zalanského 291/ 12b, 163 00 Praha 6 — Répy

IČ: 00231223 ,

zastoupena: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou MC Praha 17

(dále jen “půjčitel")

a

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 28169522

zastoupena na základě plné moci: Ing. Robertem Schneidérem, nar. dne_ 1977

bytem: Podstránská 128c, 627 00 Brno — Slatina

Ing. Miroslavem Kašparem, nar. dne_ 1975

bytem: Kostelec u Křížků 210, 251 68 Stiřín

(dále jen “vypůjčitel")

I.

Pfijéitel touto smlouvou přenechává část pozemku parc. č. 65/6 k. u. Řepy, o výměře 416 m2,

Praha — Repy, uvedenou V příloze č. 2 této smlouvy, bezplatně k užívání vypůjčiteli na dobu určenou

V čl. 111. smlouvy.

II.

Výpůjčka pozemku, dle čl. I. této smlouvy je z důvodu uskladnění betonové dlažby pro stavbu

"Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" Praha 6 — Repy.

III.

Doba výpůjčky části pozemku parc. č. 65/6 k. u. Řepy podle čl. 1. této smlouvy je stanovena od

28. prosince 2018 do 31. března 2019.

IV.

Vypůjčitel je oprávněn užívat pozemek řádně a V souladu s účelem, který je ve smlouvě

dohodnut V čl. 11. Dále je vypůjčitel povinen vypůjčený pozemek chránit před poškozením nebo

zničením.

Z hlediska ochrany životního prostřední je nutno dodržet:

[I V daném místě nebude prováděna navážka (ani dočasná) ani snižování terénu,

El plochy nesmějí být V žádném případě znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo pro půdu,

El zajistit, aby nedocházelo k poškození lesních porostů a zeleně a hodnotných dřevin,

El zajistit pořádek a včasnou likvidaci odpadů v uvedených prostorách.

Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody, které způsobí na vypůjčeném pozemku on, osoby s ním

spolupracující, či jiné osoby, které budou na vypůjčeném pozemku s vědomím vypůjčitéle. Vypůjčitel je

povinen uvést předmětnou část vypůjčeného pozemku po uplynutí doby výpůjčky do řádného a
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původního stavu, jinak odpovídá za naklady vynaložené půjčitélém na uvedení pozemku do řádného

stavu. Dále odpovídá za škody způsobené při provozování předmětu výpůjčky.

V.

Vypůjčitel odevzdá půjčitéli užívaný pozemek dle čl. I. této smlouvy nejpozději do dvou

pracovních dnů po ukončení akce.

VI.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze

formou písemného dodatku podepsaného oběma účastníky.

VII.

Není—li V této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky této smlouvy ustanoveními

občanského zákoníku.

VIII.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

dvou výtiscích.

IX.

Tato smlouva se uzavírá na základě usn. RMČ č. 000474/2018 ze dne 19. 12. 2018.

X.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečne a svobodné vůle.

Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. ]: Plná moc.

Příloha č. 2: Grafick)? zákres vypůjčeného po:emku.

V Praze dne:

Mgrllitká Synkova "mgjŘagicgfšgnaagf "

starostka MC Praha 17 ředitel Závodu pozemních staveb Cechy

Ing. Miroslav Kašpar .

obchodní ředitel

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze V platném znění

a V souladu s usnesením RMČ č. 000474/2018 ze dne 19. 12. 2018

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření „Smlouvy o výpůjčce“
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mezi Městskou částí Praha 17 a GEOSAN GROUP a. s.

a potvrzuje se splnění podmínek

daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověřený člen ZMČ pověřený člen ZMČ
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