
SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva”):

Město Soběslav 
IČO: 00252921,
se sídlem náměstí Republiky 59, Soběslav I, Soběslav, PSČ 392 01, 
zastoupená panem Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města,

jako půjěitel na straně jedné (dále jen „půjčitel”)

a

TJ Spartak Soběslav, z.s.
IČ:46632191
se sídlem Nová 401/1, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 
33 '
zastoupený panem Mgr. Pavlem Lintnerem, předsedou spolku a panem Mgr. Michalem Pánkem, 
vedoucím TVZ

jako vypůjčitel na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“)

I.
Úvodní prohlášení

Půjěitel prohlašuje, že je na základě smlouvy kupní a servisní ze dne 24.1.2019, uzavřené mezi 
jím jako kupující a společností TT Ice-snow s.r.o., IČ 07087039, se sídlem Praha 10, Křeslická 
1507/2 jako prodávajícím, výlučným vlastníkem movité věci - rolby na úpravu ledové plochy zn. 
WM Mammoth, jejíž přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást.

H.
Předmět a účel vvnůičkv

1. Půjěitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli k dočasnému bezúplatnému užívání movitou věc 
- rolbu na úpravu ledové plochy zn. WM Mammoth, specifikovanou v čl. I. této smlouvy, (dále 
jen „předmět výpůjčky11) za podmínek dále sjednaných touto smlouvou a zavazuje se mu její 
bezplatné dočasné užívání umožnit.

2. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky do užívání za účelem úpravy 
ledové plochy v objektu Zimního stadionu v Soběslavi, Nová 401/1.

3. Vypůjčitel předmět výpůjčky do dočasného bezúplatného užívání přijímá. Vypůjčitel se zavazuje 
užívat předmět výpůjčky pouze k účelu sjednanému touto smlouvou.

4. Vypůjčitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se stavem předmětu 
výpůjčky, který je způsobilý ke smluvenému užívání, a v tomto stavu jej ke dni podpisu této 
smlouvy převzal.
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m.
Doba a ukončení výpůjčky

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou počínaje dnem 28.1.2019 a konče dnem 31.12.2030.

2. Výpůjčka podle této smlouvy může skončit:

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) zánikem předmětu výpůjčky,
d) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Půjčitel i vypůjčitel jsou oprávněni před uplynutím doby výpůjčky tuto smlouvu vypovědět i bez 
uvedení důvodu v jednoměsíční výpovědní době.

4. Výpověď musí být vždy písemná, přičemž výpovědní doba začíná běžet ode dne následujícího po 
dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Při ukončení této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej 
převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení v důsledku jeho užívání.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádným a obvyklým způsobem pro naplnění účelu 
této smlouvy, pečovat o něj, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu a chránit předmět 
výpůjčky před poškozením, ztrátou nebo zničením.

1. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli, nebo jím zmocněnému zástupci prohlídku předmětu 
výpůjčky a uskutečnění kontroly stavu, způsobu a účelu jeho využívání, kontroly ochrany 
předmětu výpůjčky. Vypůjčitel, popř. jím určená osoba je oprávněna se této prohlídky zúčastnit.

2. Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu půjěitele přenechat předmět 
výpůjčky do úplatného nebo bezúplatného užívání třetí osobě.

3. Vypůjčitel bere na vědomí skutečnost, že je na předmět výpůjčky ke dni podpisu této smlouvy 
poskytnuta záruka po dobu 60 měsíců. Z tohoto důvodu je vypůjčitel povinen po dobu trvání 
záruky dodržovat podmínky servisu a užívání dle záručních podmínek pro předmět výpůjčky, 
s nimiž byl před podpisem této smlouvy seznámen. V případě výskytu závady či nutnosti opravy 
v záruční době je vypůjčitel povinen bez zbytečného odkladu zajistit u poskytovatele záruky 
provedení příslušné záruční opravy, když tímto půjčitel zmocňuje vypůjčitele ke všem úkonům a 
právním jednáním s řešením závad a oprav v rámci poskytnuté záruky souvisejících.

4. Vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s provozem předmětu výpůjčky, včetně 
nákladů na mimozáruční a pozáruční opravy. Dále je povinen zajišťovat a hradit veškeré nutné 
zákonné, smluvní i jiné revize a zkoušky, potřebné k provozu předmětu výpůjčky a dodržovat 
stanovené lhůty k provedení těchto revizí.

5. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou z titulu užívání na předmětu výpůjčky a je povinen 
tuto škodu odstranit vlastním nákladem bez zbytečného odkladu od jejího vzniku. O vzniku škody 
je vypůjčitel povinen bezodkladně půjěitele informovat. Za škodu způsobenou vypůjčitelem se 
považuje i škoda, kterou způsobil jeho zaměstnanec nebo jiná osoba, která měla s vědomím 
vypůjčitele předmět výpůjčky k dispozici.
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6. Půjčitel se podle dohody smluvních stran zavazuje na své náklady předmět výpůjčky pojistit.

7. Vypůjčitel se zavazuje, že nebude předmětu výpůjčky užívat bez souhlasu půjěitele k jinému 
účelu než sjednanému v této smlouvě. Bez předchozího souhlasu půjěitele není vypůjčitel 
oprávněn provést jakoukoli změnu či úpravu předmětu výpůjčky.

8. Vypůjčitel se zavazuje ke dni skončení výpůjčky předat půjčiteli předmět výpůjčky 
s příslušenstvím, ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

V.
Závěrečné ustanovení

1. Vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a může být 
měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. V případě, že by jakékoli takovéto ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

4. Půjčitel prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Soběslavi č. 
7/037/2019 ze dne 5.2.2019. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny všechny podmínky stanovené tímto 
zákonem (§41).

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, 
zajištěným půjčitelem postupem podle tohoto zákona.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dobrovolně, svobodně a vážně a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne

Půjčitel: Vypůjčitel:

Město Soběslav TJ Spartak Soběslav, z.s.
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou zastoupený

starostou města Mgr. Pavlem Lintnerem, předsedou spolku a
Mgr. Michalem Pánkem, vedoucím TVZ

Strana 3 (celkem 3)


		2019-02-13T13:30:07+0000
	Pavla Chalupská
	záměr města




