
Smlouva o krátkodobé výpůjčce

č. sml. 2019/0172

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

V platném znění mezi smluvními stranami

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského 291/12 b, 163 00 Praha 6 — Řepy,

IČ100231223

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

Universitní sportovní klub Praha, oddíl orientačního běhu

se sídlem Na Folimance 2, 120 00 Praha 2,

IČ: 00393495

zastoupen Jarmilou Němečkovou, ředitelka akce

(dále jen “vypůjčitel")

I. Předmět smlouvy

1. Půjčitel prohlašuje, že má svěřenou správu pozemků parc. č. 1502/ 1, 1502/9, 1502/ 10, 1504/1,

1504/22, 921/10 V k. ú. Řepy a pozemek parc. č. 1504/5 V k. ú. Repy, který je ve vlastnictví hl. m.

Prahy a MČ Praha 17 je vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/83/01/016925/2014 ze

dne 26. 11.2014.

2. Půjčitel touto smlouvou přenechává pozemky parc. č. 1502/1, 1502/9, 1502/10, 1504/1 , 1504/22,

921/10 V k. ú. Repy a pozemek parc. č. 1504/5 V k. ú. Repy, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.

ú. Řepy, zákres příloha č.1 smlouvy (dále jen „předmět výpůj čky“) bezplatně k užívání vypůjčiteli na

dobu určenou V čl. II smlouvy.

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky za účelem pořádání sportovní akce — závody

orientačního běhu "Kraj ské kolo přeboru škol orientačního běhu".

II. Doba plnění

1. Doba plnění předmětu výpůjčky je stanovena na 19. června 2019 od 16.00 — 19.30 hod.

III. Práva a povinnosti vypůjčitele

l. 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:

Zajistit pořádek veřejného prostranství a řádnou a včasnou likvidaci odpadů.

Během akce nebude poškozována zeleň, plocha nesmí být v žádném případě znečištěna látkami

škodlivými pro rostliny nebo půdu.

El Po ukončení akce bude dotčená plocha veřejné zeleně uvedena do původního, resp. řádného stavu na

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

narušen atd.).

Pozemky budou užívány k účelu dané akce, která bude oznámena IZS.

Akce bude zabezpečena po stránce hygienické a zdravotnické.
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El Po dobu akce bude zajišťována průběžná údržba pozemků a bude dodržována vyhláška č. 8/2008

Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění

pozdějších předpisů.

El Po celou dobu akce bude dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V případě překročení

přípustných hodnot se pořadatel vystavuje nebezpečí sankce, případně možnosti přerušení nebo

zrušení akce.

El Případné újmy na zdraví a škody na majetku budou připsány k tíži pořadatele, který je povinen

odstranit na svůj náklad případné závady a poškození vzniklá na užité ploše během celé akce.

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

mobilní WC v dostatečném množství.

2. 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 účelu výpůj čky.

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

Výpůjčky.

IV. Závěrečná ustanovení

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

89/2012 Sb., občanský zákoník.

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.

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

4. Smlouva jé vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou

výtiscích.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jej ího podpisu zástupci obou smluvních stran.

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

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

Příloha č. 1 : Zákres vypůjčených pozemků

Příloha č. 2: Usnesení č. 000429/2017

V Praze dne: V Praze dne:

Za půjčitélé: Za vypůjčitele:

Městská část Praha 17 Universitní sportovní klub Praha

Ing. Petr Ubry Jarmila Němečková

vedoucí ředitelka akce

Odboru správy obecního majetku
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