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SMLOUVA O VÝPŮJČCE
Smlouva č. VYP/35/05/006681/2019 

Číslo smlouvy vypůjčitele 0251/H9900/19/HMP
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen jako „občanský zákoník")

(dále jen jako „smlouva o výpůjčce" nebo „smlouva")

podle §2193 a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy 
ICO. 00064581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH 

(dále jen jako „půjčitel") na straně jedné

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1 - Staré Město 
zapsaná: v OR vedeném Městsky
zastoupenáMBH|^^^^^H|
IČO: 2565^^^^^^^™
DIČ: CZ25656112 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6060522/0800

Československá obchodní banka, číslo účtu: 117411663/0300

(dále jen jako „vypůjčitel") na straně druhé

soudem v Praze , oddíl B, vložka 5290
obchodní divize, na základě pověřeni

(oba dále jen jako „smluvní strany")

takto:

Smlouva o výpůjčce

I.
Předmět výpůjčky

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 468/1 - orná půda v kat. území Újezd nad Lesy 
obec Praha, tak, jak je zapsáno na LV Č. 2217 vedeném u Katastrálního úřadu 
Katastrální pracoviště Praha, se sídlem v Praze. Vlastnické právo 
půjčitel smlouvou darovací dle Občanského zákoníku.

pro hl. m. Prahu, 
k výše uvedenému pozemku nabyl
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maPy, která je jako přitohaí. 1 nedílnou součástítéto

3 ^XL^zz^r- správce ve vztahu k vypůjčiteli jsousoučást této smlouvy.ou

n.
Účel výpůjčky

U/l/H99/00RekonSS«M^e^f“ta^iČM\P!M*pS^ “ provedení s«vby

ni.
Doba výpůjčky

a se uzavírá na dobu určitou od 15.6.2019 do 30.10.2020.Tato smlouv

IV.
Závazková Část

Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky 

2. Vypůjčitel je povinen:

a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účel

b) zajišťovat po dobu výpůjčky průběžný úklid na a v předmětu výpůjčky,

c) skud’čisMu a ^ > *«•* w*
d,^»S^-^^^=5s.,„požfafochran,ve;sr “■aby "*■**“" třstíSTSiSís

i.
ve stavu, v jakém se nachází ke dni započaté výpůjčky.

u stanovenému v této smlouvě,

vé limity a noční klid dle

bezpečnosti práce a řprovoS^řflnfcrSiií,”* 2ÍWad6 PráVm'ct předpisí na *«*» hygieny,

0 zajistit si ochrana veškerého zařízení a techniky umísténé

8 půjíiteli, zastoupenéma

pracovní den následující po dni skonéení ymi&To^T^.3'° "ejP°2<ílji ”^ledujfcf 
P^vac, protokol, jehož fo,„kopie hade přXi £

předmětu výpůjčky.na a v
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3. Vypůjčitel se zavazuje:

d) hradit veškeré nákladv za s!n->h„ • -

4. Vypůjčíte!

vady na 
naav předmětu

není oprávněn využít předmět výpůjčky k

vzniklých na a v předmětu výpůjčky budou připsány

e komerčním účelům.

6- Případné újmy na zdraví 
k tíži vypůjčitele. a škody na majetku

7.

1zf^<-vrtt° «!*
8 do Povodního stavu na náklady 1 ^ > KM ^^2

1 SsSSSSSi^aajgKs-
9 VyPŮjčitel prohlašuje že na «,«•• ^

statni správy a územní SL • Ud m t k d]SPozici, veškerá notřehná Prořlíasuje, ze si opatřil

vědom všech “ ^'ej;r„'4SLfích dotčených .es rfsi
v.

Skončení výpůjčky
1 ■ Výpůjčka skončí uplynutím doby, 

2. Výpůjčka to
na kterou byla sjednána.

Ut0 sm,ouvou založená skončí:

vrácení předmětu ^Půjčky, užije-li vypůjčitel předmět
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b) půjči tel

nevyhnutelně

VL
Smluvní pokuty

1. ZaporaSe",'„íže uvedených smluvních

* SSF^^-íRSKSss-ssas:
povmnosíí je *1 povina] ^ ^ ^ ^

b) této smlouvy^předmětTů^f pujc,teli’ resP- správci, při skončení výpůjčky dle “I IV

aTO-SfiSšSSSsst&wSS

vypůjčiteli a í^je požadovat^kumůlativrfě.86 ned°íři<ají ”*°kú PÍJÍM
náhradu škody vůčie na

VIÍ.
Závěrečná ujednání

1.

zmé"“- “to neprodieně písemně«—»ss-iass
2 —

odeslaných s využitím
provozovatele poštovních

3- Vztahy mezi půjčitelem
občanského zákoníku a (tzsszsssssr” se řídí příslušnými ustanoveními

4- V souladu
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5' sP«“StV bUdC rp,atné Či ■«» se
a jiným příslušným orirXafnenlit či nevynutitelný soudem
a vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nel^eýhnSUtlteto0St V‘ÍV "a pIatl,0St

" p°(“ SKEJSE?*" "eb° dOPM” 1"“ " °b™ —’ -» f°nnou

ce^trá,n,
číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvj! J" ° Sm‘UV“''‘;h Stra“ách'

4.340/2015^! nékt, Sm!°UVy, V Kgistru sm,m <He zákona

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdíjšttpfadpS ^Mpůjčtel^0 Sm’UV

7.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v čl T 
nepovazuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a ' ' 
a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

- VII. této smlouvy) 
udělují svolení k jejich užití

10. Tato smlouva byla vyhotovena 
vypůjčitel obdrží po jednom stejnopi

“ S£3'iSSKSSKS “SSiXřs"'. ■ ■*—
t.sn. a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. Na důkaz toho připojuj 3 Sr0ZUm,telně’ níkoliv v 

Přílohy:

v pěti stejnopisech o pěti stranách textu 
půjčitel po čtyřech stejnopisech. a dvou přílohách, z nichžse a

stranami a účinnosti dnem

své podpisy.
příloha č. 1 - kopie katastrální mapy 
příloha č. 2 — práva povinnosti správce ve vztahu k vypůjčiteli

/Cf. C 'Ip
■h C-b(fVPi

V Praze dne
za p;

Ing.
řediti
hospi listrátu hl. m. Prahy

P4i*l5K»
vodohospodAUskA
SPOUÍHOST o.».

íedilel obchodní divize 
Žoleckó 2/110, 110 01 Praho I 

IČi 25636112, DIČ: CZ25656I12 
Tel.: 251 170 317y -301.
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Příloha č. 2

Práva a povinnosti správce ve vztahu k vypůjčiteli

1. Správce je zejména oprávněn a povinen:

- předávat a přejímat předmět výpůjčky,

stanovovat výši záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti

nonLrtí1 jejÍch..Vyúčtovfní’ vybírat a vymáhat na účet správy hl. m. 
poplatku z prodleni a smluvních pokut, a to i soudně,

s užíváním předmětu výpůjčky, 

m. Prahy příslušné částky včetně

oT^odí d”árpcich) «*«■
«o náhradou v penízíeh S ^ ^ * ““ ““ *

■ ^“ch uSréní vs,upovat do v5ech ^předměm w* za účelem kontroly stavu a

zajišťovat a provádět opravy předmětu výpůjčky, které jsou povinností půjčitele, 

veškerá podání, žádosti návrhy činí vypůjčitel půjčiteli prostřednictvím správce.

2. Správce není oprávněn:
uzavírat smlouvu o výpůjčce, měnit její obsah,

dávat souhlas ke stavebním úpravám a podstatným změnám předmětu výpújíky.

Pro styk s vypůjčitelem je určeno pracoviště správce:

HOM MHMP, Nová úřední budova, nám. F. Kafky 1,110 00 Praha 1
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