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Smlouva o výpůjčce
č. VYP/21/08/006444/2019

C-

uzavřená v souladu s § 2193 anásl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
zastoupená Ing. Renátou Uramovou, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty 
IČ: 00241687, DIČ: CZ00241687 
dále jen půjčíte!

a

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupená Ing. Karlem Prajerem. ředitelem odboru investičního 
IČ 00064581, DIČ: CZ00064581 
dále jen vypůjčíte!

ČI. I.
Účel a předmět smlouvy

1, Půjčitei prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít, neboť na základě zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, spravuje 
s povinnostmi a právy vlastníka nemovitosti - pozemky pare. č. 274/1 o výměře 16955 m2, 
pare. ě. 276/1 o výměře 2686 m2, pare. č. 276/3 o výměře 576 m2, pare. č. 276/15 o 
výměře 214 m2, pare. č, 277 o výměře 36 m2 a pare. č. 278 o výměře 600 m2 
v katastrálním území Třebonice, vedené na LV 378 u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

2. Půjčitei přenechává
.2

vypůjčiteli k dočasnému užívání části pozemků č. pare. 274/1 o 
výměře čca 74 tný, pare. č. 276/1 o výměře cca 1692 m2, pare. č. 276/3 o výměře cca 460
mvparc. č. 276/15, pare. ě. 277 o výměře cca 36 mf a pare. o. 278 0 výměře cca 600 nr v
k.ú. Třebonice, kterou konkretizuje přiložený výkres situace, který je nedílnou přílohou 
této smlouvy (dále jen Vypůjčená část pozemku).

3. Vypůjčitel předmětné Části pozemků využije pro: „Stavbu Č. 42973, Výstavba hasičské 
zbrojnice Praha 13 - Trebónice“.

ČI. II.
Doba výpůjčky

Vypůjčitel je oprávněn užívat pozemky pare. 6. 274/1, pare. č. 276/1, pare. č. 276/3, pare. č. 
276/15, pare. č. 277 aparc.ě. 278 v k.ú. Třebonice po dobu-odOl. 06. 2019 do 31.12.2022.
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či. m.
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Půjčitei je povinen předat část pozemku protokolárně vypůjčiteli ve stavu způsobilém ke 
sjednanému účelu.

2) Vypůjčitel je povinen si převzít protokolárně vypůjčenou Část pozemku a písemně (lze i e- 
mailem) oznámit půjčiteli zahájení a ukončení prací dle čl. I odst. 3 smlouvy.

3) Vypůjčitel je oprávněn část pozemku užívat řádně, v souladu se sjednaným účelem a dále 
je povinen chránit část pozemku před jeho poškozením nebo znehodnocením.

4) Vypůjčitel není oprávněn přenechat Část pozemku třetí osobě, vyjma dodavatelské firmy, 
provádějící uvedenou akci dle čl. I odst. 3 smlouvy.

5) Půjčitei j é oprávněn ke vstupu na vypůjčenou část pozemku za účelem kontroly.

6) Vypůjčitel bude po dobu výpůjčky ošetřovat a udržovat předmětný pozemek,

7) Vypůjčitel nese ze svého obvyklé náklady spojené s užíváním pozemku.

CL IV.
Odpovědnost, smluvní sankce

.1) Vypůjčitel odpovídá za škody, které zaviní nebo způsobí v době trvání výpůjčky a je 
povinen škody na své náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě 5 dnů ode dne zjištění 
pověřeným pracovníkem půjčitele nebo zaplatit finanční náhradu po dohodě s půjčitelem. 
V případě, že je škoda způsobena třetí osobou, se kterou je vypůjčitel v právním vztahu 
(např. smlouva o dílo nebo o provedení opravy a pod.), pak odpovědnost za škodu 
způsobenou touto třetí osobou nese vypůjčitel.

2) Při podstatném porušení smluvních povinností je povinen vypůjčíte! zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každé takové porušení smlouvy jednorázově a v případě 
porušení písm. c) tohoto Článku je vypůjčitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení. Půjčitei má právo při každém podstatném porušeni 
smluvních povinností vypůjčitelem jednostranně odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:

a) jestliže vypůjčitel užívá vypůjčenou část pozemku k jinému než sjednanému účelu,

h) jestliže vypůjčitel vypůjčenou část pozemku propůjčí nebo pronajme třetí osobě, 
vyjma dodavatelské firmy provádějící uvedenou akci,

c) jestliže vypůjčitel nevrátí vypůjčenou část pozemku v poslední sjednaný den výpůjčky 
ve stavu v jakém ji převzal.

3) Pro případ nesplnění smluvní povinnosti vypůjčitele vrátit předmětný pozemek 
protokolárně ve stavu v jakém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení dle čl. V. 
smlouvy, se stanoví jednorázová smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč.

4) Smluvní pokuta je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 
vypůjčitelem do 30ti dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

ČI. V.
Skončení výpůjčky

Platnost a účinnost této smlouvy končí uplynutím sjednané doby.



Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel po ukončení výpůjčky předá protokolárně 
předmětný pozemek nejpozdějí v poslední sjednaný den výpůjčky ve stavu, v jakém 
vypůjčitel předmětný pozemek převzal s ohledem na běžné opotřebení, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

1) Půjčitei souhlasí s tím, aby vypůjčitel provedl stavbu dle čl. I. této smlouvy.

2) Vypůjčitel je povinen v' souvislosti • s dočasným užíváním pozemků dodržovat platné 
právní předpisy.

3) Vypůjčitel je povinen u správce místního poplatku (odd. dam a poplatku ekonomického 
odboru příslušného úřadu) splnit svou poplatkovou povinnost.

4) Smluvní strany se zavazují řešit event, spory vzniklé při realizaci této smlouvy 
přednostně mimosoudní cestou.

5) Pověřeným pracovníkem půjČitele je vedoucí odboru majetkového, bytového a 
investičního Úřadu Městské části Praha 13 nebo jím pověřený pracovník. Pověřený 
pracovník půjčitele je oprávněn vstupovat na vypůjčenou část pozemku za účelem 
kontroly, protokolárně předávat a přejímat vypůjčenou Část pozemku.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží půjčitei a dva vypůjčitel.

7) Změny této smlouvy je možno provádět pouze číslovanými písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí půjčitei.

9) V souladu s § 94 odst. 3 zákona e. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení c. 
ÚR 0171/2019 Rady MČ Praha 13 ze dne 15. 04. 2019.

10) Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli a prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí. 
Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, nebyla podepsána v tísni či za 
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

12) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí platným 
právním řádem České republiky zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb.

V Praze dne
2 25. 04. 2019

Ing. Renáta Uramová 
vedoucí odboru MB AI

Příloha: zákres výpůjčky



DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném zněn:.

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu 
v sóuládu s usnesením

Pověřeni členové zastupitelstva MCT*ráhsM3



LEGENDA
VÝČET POZEMKŮ - PLOCHY PRO VÝPŮJČNÍ SMLOUVU ■ HRANICE PARCEL KW

parcelníčíslo
celková výměra 
pozemků (m2)

zábor pozemku 
{m2}
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277 36 36
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Městská část Praha 13 
Ing. David V o drážka 

starosta městské Části

Pověřeni

Městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí.č, 2580/13, 158 00 Praha 5, IČ 00241687, 
zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostou MQ Praha 13,

pověřuje tímto ve smyslu PODPISOVÉHO ŘÁDU, schváleného usnesením RMČ Praha £. 
0135/2018 ze dne' 263,2018

Ing. Rénátu Uramovou, vedoucí odboru majetkového, bytového a 
investičního ÚMČ Praha 13

k podepisování a veškerým úkonům spojených s listinnou agendou:

- smluv o pronájmu nemovitostí, budov a pozemků včetně práva podpisu výpůjčních 
smluv a smltiv o bezplatném užívám nemovitostí dle usnesení Rady MČ Praha 13,

- nájemních smluv na byt}', dohod o skončeni nájmu bytu a výpovědí z nájmu bytů dle 
usnesení Rady MČ Praha 13,

- smluv o postoupení pohledávky a smluv o přistoupení k dluhu dle usnesení Rady MČ 
Praha 13,

- nájemních smluv a dohod o skončení nájmu na prostory nebo místnosti sloužící 
k podnikáni v-obytných a nebytových objektech svěřených MČJmimo školských, a 
předškolských zařízení) a výpovědi z nájmu dle usnesení Rady MG Praha 13,

- souhlasu se stavebními úpravami na byty a prostory nebo místnosti sloužící 
k podnikání dle usnesení Rady MG Praha 13,

- smluv o ubytování a. dohod o skončení ubytování v apartmánech Polikliniky Lípa 
Centrum Nové Butovice dle usnesení Rady MČ Praha 13,
vzdání se odvolání v případech, kdy je Městská část Praha 13 účastníkem územních a 
stavebních řízení z hlediska vlastnického práva dle usnesení Rady MČ Praha 1.3, 
smluv nájemních a podnájemních k bytům ve vlastnictví him Prahy, výpovědí 
z nájmu a dohod o skončení nájmu bytů ve vlastnictví hl, m. Prahy, dohod o skončeni 
podnájmu, výpovědi podnájmu dle. usneseni Rady MČ Praha 13 
smluv o nájmu bytu v bytovém domě „Petržílkova", který je ve společném vlastnictví 
MČ Praha 1.3 a Byto vého družstva Petržílkova,
smluv o nájmu bytů v bytových domech „Rotavská" , který je ve společném 
vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,
dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě „Petržílkova", který je ve 
společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva petržílkova,
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- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytových domech „Rotavská", který je ve 
společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,

- smluv ó nájmu, dohod o skončení nájmu a výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení 
v bytovém domě „Petržílkova" a bytových domech „Rotavská" dle usnesení Rady MČ 
Praha 13 včetně smluv o nájmu garážového stání

V Praze dne 22.3.2018

Ing. David Vodrážka 
starosta MČ Praha 13

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5

IČ: 00241687 Tel ústfodna: 235 011 111
DIČ: CZ0Q241687 Tel,: 235 011 2G3,235 011 212

Fax: 235 514 661

epodatelna@p13.mepnet.cz 
ID datové schránky: 2v6bsur 
www.praha13.cz

mailto:epodatelna@p13.mepnet.cz
http://www.praha13.cz

