
Smlouva o krátkodobé výpůjčce

č. sml. 2019/0165

uzavřená ve smyslu ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

V platném znění mezi smluvními stranami

Městská ěvást Praha 17 „

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

IC: 00231223

zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou

ve věcech smluvních na základě usnesení Rady městské části Praha 17 č. 000429/2017 ze dne 11. 10. 2017

Ing. Petrem Ubrym, vedoucím Odboru správy obecního majetku

(dále jen “půjčitel")

a

ÚAMK BIKROSCLUB Řepy .

se sídlem Ke kulturnímu domu 439/14, 163 00 Praha 6 - Repy,

IC: 48548201 , ,

zastoupen Lukášem Tammem, předsedou UAMK BIKROSCLUB Repy

(dále jen “vypůjčitel")

I. Předmět smlouvy

1. Půjčitel prohlašuje, že má svěřenou správu pozemku parc. č. 1504/1 V k. u. Řepy.

2. Půjčitel touto smlouvou přenechává část pozemku parc. č. 1504/ 1 V k. u. Řepy, travnatou plochu

V severní části pozemku viz. zákres do katastrální mapy — příloha č.1 smlouvy (dále jen „předmět

výpůjčky“) bezplatně k užívání vypůjčiteli na dobu určenou V čl. II smlouvy.

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky za účelem pořádání sportovní akce s doprovodným

hudebním programem UCI King of Prague, závod "Olympij ské kvalifikace TOKYO 2020”.

II. Doba plnění

1. Doba plnění předmětu výpůjčky je stanovena od 14. června 2019 od 13.00 - 20.00 hod., 15. června

2019 od 8.00 — 22.00 hod., do 16. června 2019 od 8.00 — 18:00 hod.

111. Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který je ve smlouvě

dohodnut V čl. I. Dále je vypůjčitel povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo

zničením. Zejména je povinen zajistit:

El Pořadatel je povinen zajistit pořádek veřejného prostranství a řádnou a včasnou likvidaci odpadů.

El Během akce nebudou poškozovány lesní porosty a zeleň.

El Pohyb vozidel po mlatových cestách je striktně zakázán.

El Po ukončení akce budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního, resp. řádného stavu na

náklady pořadatele (odstranění cizích předmětů a nečistot, obnovení trávníku v místech, kde byl

narušen atd.).

El Pořadatel ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zajistí dohled nad dodržováním pravidel

provozu na pozemních komunikacích, zejména nad dodržováním ustanovení týkajících se zastavení

a stání vozidel.
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El Dle předložené situace bude dotčen významný krajinný prvek (VKP), tj. Řepska step, a to

umístěním zázemí pro kluby, teamy a doprovodným programem pro děti. Dle § 4 odst. 2 zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vplatném znění, mají být VKP chráněny před

poškozováním á ničením — nutno respektovat.

El Pořadatel akce zajistí dodržení odsouhlaseného plánu parkování vozidel, který je přílohou č. 3

smlouvy.

Doprovodný hudební program bude trvat nejdéle do 22:00 hod.

Vypůjčitel se zavazuje, že po dobu výpůjčky podle čl. III. této smlouvy zajistí na své náklady

mobilní WC v dostatečném množství.
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Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za škody, které způsobí na předmětu výpůjčky on, osoby s ním

spolupracující, či jiné osoby, které budou na předmětu výpůjčky s vědomím vypůjčitele. Vypůjčitel je

povinen uvést předmět výpůjčky po uplynutí doby plnění do řádného a původního stavu, jinak

odpovídá za náklady vynaložené půjčitelem na uvedení předmětu výpůjčky do řádného stavu. Dále

odpovídá za škody způsobené při provozování učelu výpůjčky.

Vypůjčitel odevzdá půjčiteli předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dnů po skončení účelu

Výpůjčky.

IV. Závěrečná ustanovení

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy smluvních stran úpravou uvedenou v zákoně č.

89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků k této smlouvě

podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá na základě usn. RMČ č. 000429/2017 ze dne 11. 10 2017.

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

výtiscích.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle,

smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. ]: Zákřes vypůjčeného pozemku

Příloha č. 2: Usnesení č. 000429/2017

Příloha č. 3: Příje:dová mapa parkoviště

V Praze dne: V Praze dne:

Za půjčitele: Za vypůjčitelé:

Městská část Praha 17 ÚAMK BIKROSCLUB Řepy

Ing. Petr Ubry Lukáš Tammé

vedoucí předseda

Odboru správy obecního majetku
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