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Smlouva O výpůjčce
č.
uzavřená podle § 2193 a

předpisů

násl. Zál‹ona Č.

20/08179/19

89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znèní pozdějších

Město Uherský Brod
I\/lasarykovo

náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

IČO 00291463
DIČ CZ00291463

Zastoupeno Mgr. Davidem Surým, určeným členem Rady města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.S.. ćíslo účtu 19-721721/0100
(dále jen „půjčiteí“)
E1

RUMPOLD UHB, s.r.o.

Předbranská 415, 688 O1 Uherský Brod

ICO: 60704756
DIČ: cZ6O7O475s

zastoupena lng. Miroslavem Žmoiíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod, číslo účtu:
19-4953370287/0100;
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C. vložka 15009
(dále jen „vypůjčitei")

I.

1.

Předmět

a účel

smlouvy

Předmětem výpůjčky je:
Terminál BHT-8058 Včetně SW SKO inv. Č. 2606114 Sériové Č. 4963105053900237,
b) Terminál BHT-805B včetně SW SKO inv. Č. 2606115 Sériové Č.
4963105053900233,
c) Terminál BHT-8058 včetně SW SKO inv. Č. 2606116 Sériové č.
4963105053900013,
d) Terminál BHT-8055 Včetně SW SKO inv. Č. 2606117 Sériové Č. 4963105053900234,
e) Dobiječka CH-854 pro 4 terminály inv. Č. 2606120 sériové Č. 4964650903800062,
Terminál BHT-805B včetně SW SKO,
f)
Terminál
BHT-8058 včetně SW SKO.
g)
`

E1)

(dále jen „technicke vybavení“

nebo taky „předmět výpůjčky“).

přenechávà vypůjčíteli kdoćasnemu bezplatnému užívání technicke vybaveni.
Předane technicke vybavení je nove, nepoužívané v bezvadném technickém
stavu.

2.

Půjčítel

3.

Vypůjčítel je oprávněn předmět výpůjčky užívat výhradne za účelem
vykonávání povinností
vyplývajících ze Smlouvy O poskytování služeb Č. ev. 24/07503/18, uzavřené

dne 01.07.2018
mezi výše uvedenými stranami zveřejněné v registru smíuv dne 01.11.2018,
která nabyla
účinnosti dnem 01.07.2019 a je uložena v sídle obou smluvních stran.
,

4.

Hodnota vypůjčeneho majetku

českých).

je:

206.852Kć
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Technické vybavení uvedené v odst. 1. písm. a) - e), jsou ke dni účinnosti této Smlouvy již
předány. Předání technícl<ého vybavení uvedeného v odst. 1 písm. f) g) bude uskutečněno
nejpozději do 31.12.2019 na základě předávacího protokolu podepsaného oprávnénými
zaměstnanci obou smluvních stran.

Oprávněnými Zaměstnanci jsou:
0

0

Za stranu
Za stranu

půjčitele: lng. Vladimír .Jochim

vypůjčitele: Vratislav l-lladíš

Po ul<ončení smlouvy je vypůjčitel povinen předané technické vybavení neprodleně vrátit. Stav
technického vybaveni musí být přiměřený době užívání. Technické vybavení musí být vráceno
v kompletním stavu. Nevrátí-li vypůjčitel předmět výpůjčky po uplynutí doby jeho výpůjčky, je
povinen uhradit půjčiteíi za každý den prodlení S vrácenim smluvní pokutu ve výši 100 Kč za
každou jednotlivou věc technicl‹ého vybaveni.
Podpisem této smlouvy vypůjčitel předmět výpůjčky do bezplatného užívání přijímá
a prohlašuje, že je ke smluvenému užívání způsobilý. Zároveň se zavazuje, že ho bude
udržovat ve stavu způsobilém ke Smiuveněmu užívání a prohlašuje, že byl ze strany půjčitele
řádně proskolen, jak S předmětem výpůjčl‹y zacházet, užívatjej a používat.
ll.

Doba

Výpůjčka je sjednána na dobu

trvání

Smluvní strany mohou ukončit

tuto

Půjčitel

trvání

smlouvy

Smlouvy o poskytování Služeb

č.

ev. 24/07503/18.

smlouvu vzájemnou dohodou ke kterémul‹oli

dní.

se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky formou výpovědi

Z důvodu:
a)

porušování povinností vyplývající Ztéto smlouvy vypůjčitelem

(zejména povinností
uvedených v čí. ltl. této smlouvy);
b) užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem vrozporu Sdohodnutým účelem a sjednanou
dobou výpůjčky,
c) Z důvodu, který v době uzavření smlouvy nemohl předvídat.
Výpovédní lhůta je jeden měsíc a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi na adresu sídla vypůjčitele. Vpochybhostech se má za to, že výpověd' byla
doručena třetí (3.) pracovni den po jejím odeslání.

lll.

Práva a povinnosti smluvních stran

odpovídá za škody, které způsobí na předmětu výpůjčky sám nebo jiné osoby, které
mají vztah, Zejména neodborným. nešetrným zacházenim nebo nedbalostí.

Vypůjćitel

k

němu

V

případě Zjištění jakékoliv závady na technickém vybavení bude vypůjčitel neprodleně
kontaktovat půjčitele prostřednictvím oddělení informatiky na telefonním čísle 572 805 131
nebo 572 805 130, které zajistí opravu závady.

Půjčitelneni odpovědný za chyby vzniklé neodbornými Zásahy do technic|‹ého vybavení a
připadnou ztrátu dat způsobenou poruchou technického vybavení.
Vypůjčitel není
S účelem využití

oprávněn provádět jakékoliv Zásahy na předmětu výpůjčky související
bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádné
a chránit ho před poškozením nebo zničením

vsouladu sdohodnutým účelem

oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho část přenechat do užívání
bez písemného souhlasu půjčitele.

Vypùjčitel není

třetí

osobě

F

7.

Vypůjčitel bere na vědomí, že se jedná O véc novou, na níž se vztahuje Záruční doba a
zavazuje se v připadé jakékoliv závady na technickém vybavení neodkladné a prokazatelným
způsobem informovat půjčitele O vadë vč. toho, že vadu popíše, jinak odpovídá za Škodu,

kterou tím

8.

půjčitelí

způsobí.

Půjčitel se zavazuje l< bezodkíadnému vyřešení nahlášených závad na technickém vybavení
vyjma případů, kdy došlo k poškození vybavení vlivem nesprávného zacházení.

lV.
1.

Závěrečná ujednání

Změnu této smlouvy je možno provádět pouze písemnými číslovanými dodatky po
dohodě obou smluvních stran. Pokud by některé ujednání v této smlouvé mélo být neplatné,
nema to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neplatná ustanovení smlouvy jsou
v takovém případě- nahrazena ustanoveními příslušného Zákona.
Jakoukoliv

2.

Smluvní strany prohíašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, tato je uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. určité, vážné a srozumitelné.
Smluvní strany potvrzují autentíćnost této smlouvy svým podpisem.

3.

Smluvní Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodni tajemství. Smluvní strany
souhlasí S uveřejněním smlouvy v registru smluv postupem stanoveným zákonem č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejřıování téchto smluv
a O registru smluv (Zákon O registru smluv).

4.

Tato Smlouva je platná

5.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá smluvní

dnem jejího

Do|ož|<a dle § 41

Schváleno orgánem obce:

dnem jejího Zveřejnénl

schůze |‹onaná dne 15.07.2019, usnesení

V Uherském
_

\

\

v registru smluv.

128/2000 Sb.. O obcích (obecní Zřízení)

Rada města Uherský Brod

24.

V Uherském Brodě dne

Z. Č.

podpisu a účinná
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Č.

660/R24/19

Brodě dne
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strana.

