
e. smlouvy 593

sMLoUvA
o výpůjčce nemovitých věcí uzavřená v souladu s ustanovenlm § 2l93 a násl. zákona

č. 89/2Ol2 Sb-. občanský zákonik. v plalném znční, níže uvedeného dne, mčsice a roku takto:

I.
§MLUVNÍ STRANY

Půjčite|:

Město Bílina
sídlo: Bilina, ul. Bfuánská 50/4, PsČ 4l8 3l
IČ: 00 26 62 30
DIČ:2l l - 00266230
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Bílina
číslo ůčtu: l9 - l0ó0440379/0800
zastoupeno starostou měsla Josefem Honáčkem
( dálejen ,, půjčitel)

l

Vypůjčitel:

Člověk v tísni, o.p.s.
sidlo: Šafaříkova 635l24,Pnha2,PsČ 120 00
lČo:25755277
bankovni spojeni: ČSOB, a.s.
číslo účtu: ó00l02473/0300
za§toupena ředitelem regionální pobočky Mgr. Milošem Hrubým na ákladě zplnomocnění
( díle jen ,, vypůjčitel*)

l,

tl.
PŘEDMĚT§MLOUVY

Přcdmětem výpůjčky isou prostory pavilonu č. l o velikosti zastavěné plochy 463,36 m' (bez
zastřešeného průchodu), nacháaejicí s€ v domě čp. 555, na adrese ul, Teplická čp. 555 č.ev.
57. Bílina PSČ 4l8 0l ( v bývalém areálu ZŠ Teplické Předměstí) a to včetně zaiízení a
vybavení a pevně zabudovaných předmětů u budoly na uvcdené adresc.

Půjčitel tímto qýslovně prohlašuje, že vlastní parcelu katasiru nemovitostí č. l683i98,
zastavéná plocha a nádvoří, včetně stavby stojící na ni - důIn čp. 555, objekt občanské
vybavenosti a parcelu katastru nemovitostí č. l683/96, oslatní plocha, nacházejíeí se
v katastrálním území Bilina zapsané v katastru nemovitostí pro obec Bílina.

Půjčitel,timto výslovně prohlašuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a práwím
řádem Ceské republiky dočasně přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky uvedený v odstavci
l, aby jej po dohodnutou dobu bezplatně užival. Vypůjčitel je oprávněn uživat předmět
výpůjčky k realizaci sociá|ních služeb, kteréjsou vyjmcnovány v příloze č. l této smlouvy.

3.

stí.l



4.

5.

6.

e. smlouvy 593

Půjčitel tímto výslovně prohlašuje, že na předmětu 
"Ypůje§ 

nevámou ádné dluhy, vecná
břemena, ástavní práva s v}jimkou věcného břemena United Energy, a.s., spoěívajicího
v pnivu vykonávat provoz a údržbu tepelných rozvodů a kompaktních předávacích stanic a
dále činnosti specifikované v § 9 odst. ll ákona č.72Zl|994 Sb, K předmětu výpůjčky je
vázána povinnost půjčitele po dobu trváni 5 let zajistit poskyováni sociálních služeb
uvedených v příloze č. l této sn ou}y.

Půjčitcl tímlo r"ýslovně prohlašuje, že s uzavfuním télo smlouvy vyslovila souhlas rada města
a to usnesením č. 857 ze dne l0.09.20l4.

Záměr obce výpůjčky uvedených prostor by| ádně zveřejněn na úřední d€sc€ obce v období
od 24.07.20l4 do 08.08,20l4.

ll l.
D0BA TRVÁNÍ yÝrŮlčxv

Tato smlouva o v}půjčce nemovitých věcíje uzavřena na dobu určitou pěti l€t s účinnoslí od
data podpisu této smlouly oběma stranam i.

Vypůjčitel je povinen Vrárit předmět vjpújčky tehdy, jakmilc jej nebude potřebovat ncbo
jakmile se o tom smluvní strany pisemně dohodnou.

Půjěitel může požadovat vrácení př€dmětu výpůjčky tehdy, jestliže jej vypůjčitel nebude
uživat řádně nebo je§tliž€ je.i bude užívat v rozporu s dohodnurým účelem.

Půjčitel může požadovat vrácení adekvátní části předmětu výpůjčky tehdy. pokud vypůjčitel
nebude schopen zajistit poslqitování některé sociální služby či faku|tativni činnosti, keré jsou
l{menovány y přiloze č. 1 této smlouvy

Iv.
PRÁVA A POVINNOST! SMLUVNÍCH STRAN

Půjčitel je povirren předat vypůjčiteli předmět výpůjčky uvedený v ustanovení článku ll.
odstavec l. této smlou,y? ve stavu způsobilém k řádnému užívání (splnění této povinnosti
powrzuje vypůjčitel svým podpisem této smlouvy).

Vypůjčitel svým podpisem této smlouvy zároveň potlrzuje, že jej půjčitel detailně seznámil
s §zickým a právním stavem výpůjčky, jakož ise všemi pravidlyjeho užíviiní,

vypůjčitelje opnívněn užívat přgdmět výpůjčky pouze k účelu, ke kteremu je tcnto síavebně -
technicky určen.

3.

4,

l,

3.

l,
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5.

6.

č. smlouvy 593

4. Vypůjěitel je povinen chíámit předmět výpůjčky před jeho poškozenim, zniěcnim nebo
zneužilím, Vypůjčitet není oprávněn přenechat $reamct vypolery do uživání jiné právnické
nebo §zické osobě.

Vypůjčitel se zavazuje neprodleně upozorňoYat půjčitele na všechny ávady pfudrnětu
výpůjčky. Nesplnění těchto povinností má za následek vznik práva půjčitele na nahradu
případné škody,

Předmět lypůjčky bude po celou dobu trvání ávazkového vztáu založ,eného touto smlorrvou
veden v úóetní a operativni evidenci půjčitele. Vypůjčitel eviduje předměl výpůjčky oddělc ě
od svého majetku.

7. O předání a převzetí předmětu vYpůjč^y- bude mczi smluvními stranami vyhotov€n písemný
předávaci protokol, ve kteém bude uveden stav pfudměfu v,_ý?ůjčky. Případné stavcbni úpra\y
předmětu nájmu je vypůjčitel oprávněn rea|izovat pouze s předchozím písemným souh|asem
půjčitele.

8. Vlpůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor, kdy s€ zavazuje platit
zÁlohy za služby spojené s výpůjčkou s tím, ž€ půjčitel provede vyúčtování těchto áloh po
konečném zúčtování s dodavateli těchto služeb vždy alespoň jedenkíát v průběhu
kalendáŤniho roku. Zá|ohy za služby budou půjčilelem měněny podle aktuálních cen služ.eb
dodavatelů dodatkem ke smlouvě, Zálohy za služby jsou splahé vypůjčitelem předem
nejpozději do 5. dne přislušného kalendářního čtvrtletí na účet půjčitele
č. l9_10óM40379/ffi{n, vs 7212 000 230. Čfuňletni álohy na teplo činí 35 505 Kč, na
spořebu elekťiny l5 400 Kč, sporřebu vody 4 595 Kč. Celkem čtvrtletni álohy činí čásrku
55 500 Kě.

9. Pokud dojde k částečnému uvolnění prostor (viz č|. tll odst, 4) z důvodu nezajištění něklere
sociální služby či fakultativní činnosti, bude áloha snížena poměmě k počtu m2 nevyužívané
plochy.

l0. Vypůjčitel je povinen na svuj náklad provádět běžnou údržbu předmětu výpůjčky a opravy
věcí poškozených nebo opotřebených v souvislosti s činností lypůjčitele.

3.

1.

v.
zÁvĚručrrÁ usTANovtrNi

Tato smlouva je vyholovena ve dvou exemplářich, z nichž každá smluvní strana obdrží
pojednom lyhotovení. Veškeré změny a doplňky léto smlou\T mohou být realizovány pouze
formou číslovaných písemných dodatkri,

ostaulí práva a povinnosti smluvních slían, která nej§ou torío smlouvou výslovně upravena,
se řidí přís|ušnými ustanovenimi zákona č, 89/20l2 Sb., občanský ákoník, v platném zrrění.

Osoby podepisující jménem smluvních slran tuto smlouvu výslovně prohlašují, že jsou plně
způsobilé a oprávněné ke všem právnim úkonům v celém rozsahu této smlouvy.
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č. smlouly 593

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přcd jej[m podpisem přďetly. že byla uzavřcna
po vájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. urěitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni nebo za jinak nápadně jednosranně nevýhodných podminek. Autentiěnost této
smlouvy potvrzuj í oprávnční zástupci obou smlul,ních stran svými podpis),.

Přilohy:
č, l Scznam poslrytovaných sociálnich služeb

V Bílině dne j0.9.20l4 V Bílinč dne 30.9.201.1

Město Bilina
Joseí I loráček

starosta města Bíliny

Člověk v tísni, o.p.s.
Miloš Hrubý

řed itel regionálni pobočky

str.4



č. smtouvy 593

list záloh nr
Dům číslo pavilon č. l, čp.555 ev. č.57
Katastr: Bílina

Druh činnosti: poskytování sociálních služeb
a fakulúgtivních ěinno§íí

ulice Teplická

vypůjěitel: Člověk v tísni, o.p.s.

Výpočetní tabulka Sazba ze m2/rok plocha celkem Roěnl úhrada

učel užívání

l. obchodni, restauračni,
reprezentačni, školské,
zdravotnické, karrcelrišké a dalši
prostory podobných užitných
vlastnosti
2. qírobní, dilenské, skladové a pro
účely garriží a další prostory
podobných užitných vlastnosti
3. spoleěenské, kultumí a další
prostory podobných užitných
vlastnosti. jakož i prostory pro
pracovny (ateliórv) umělců
4. ostatní. především provizoria

Základní úhrada nájemného 4ó3§ó m2 0

Snížení zíkladní sazby o .. oÁ

Důvod snižení

Zvýšeni základni sazby o .. %
Důvod zv,i,šcni

črvnrrgmi úHneoa NÁJEMNÉHo Kč

Čtvrtletoí /úhrady za služby/ zálohy i
Zaňzení neb},tu ve viastnict\,í pronajimatclc

b/ za vodné a st,očné.............,...........,....... .....................Kč

0_

35 505,-

4 595,-

0r-
15 400,-

Celkem
str.5

Kč 55 500,_



č. smlouvy 593

Pňloha č. l Smlouvy o výpújčce

seznam sociálních služeb včetně fakultativních činností

§ocirilně ektivizačaí služby pro rodiny s dětmi
F8kult8tivni činnGti sAs
N ízkoprahová přcdškolni příprava

Klub pro rodiče s dětrni

Podpora áJ<ů se sociálním znev,ýhodněním v prvním ročníku ZŠ
Nlzkoprahové zařízení pm děti e mládež do 26 let
NZDM l5+ (ien klienti s písenrnč uzavřenou smlouvou)

NZDM do l5
Fskultrtivúi činlosti NZDM
Míčové hry
-I'ancční 

diln1

Dílna ping-pongrr
posilovna

Hudební dílny
Dramatická dílrra

Výnarná dílna
()rafická dilna
Deskové hrv

Fotodílna
ParlameDt
()dmčnové akce

Výlet_v

Pobytové yýlety

Ljmělecké §outéžc a v\,§toupeni

Podpora vzdělání
Kariérn i a pracovní porad€nství

Hra Cést |a vic
Motivační a podpůmé aktivity
Skupina pro náctileté §e ,aměřcním na prcvenci sociálně patologických jevů

Podpůrná sk-upina pro mládež
PC kurz
Prevcntivní program ..Kdo vi vic"
Hra Cashflow
l)ílna zvědavosl

Filmorrý kIub

í;ilmový fcstival Jedcn s\,čt

Odborné semináře pro mládež

Terénnl prognmy
Fekultetivní činnosti Tp
Dluhové poradenství

Pracovní poradenství



Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 593 o výpůjčce nemovibich věcí uzavřená v souladu § ustanovením

Zákona č. 89/2012 Sb., ve zněni pozdějších změn a doplňků
uzavřené dne 30.09.2014

mezi

Město Bilina
sídjo: Bílina, ut. Břežánská 50/4, PsČ 418 31
lČ: 00 26 62 30
DlČ.211 - 00266230
bankovni spojení: Česká spořitelna, a,s, - pobočka Bílina
číslo účtu. 19 - 1060440379/0800
jako půjčitel
a

Člověk v tisni, o.p.s,
sidlo: Šafařikova 635124, Praha 2, PSČ 120 0o
|Čo,.25755277
bankovni spojeni: ČSOB, a,s.
čislo účtu: 600102473/0300
Jako vypújčitel

l.

Dodatek je uzavřen na záktadě pisemného požadavku vypůjčitele ohledně změny Výše
úhrady zálohových plateb.

ll.
Čt. tv. oast. 8 Smlouvy č. 593 se méní takto:
ctvrtletni Zálohy na leplo činí 13 600 Kč, na §polřebu elektřiny í6 200 Kč, spotřebu vody
4 200 Kč. Celkem čtvrtletni zálohy ěiní cástku 34 000 Kč.

lll,
Úóinnosl tohoto Dodatku je od 01,07.2016

lv.

V ostatnich ujednáních se sm|ouva č. 593 ze dne 30-09,2014 neměni.

- 9 -05- 2010
V Bílině dne: . ,....,....,..,,2O16 V Bílině dne: .'|.?.,Í,,.. ..zola

|VĚK v TisNl, o.p.s,
ikóýa 2é 12a aa 9Éř3 2
75 52 ?7 DĚ Qz25755277



DoDATEK č.2

ke smlouvě č. 593 výpůjčce nemovitých věcí uzavřené v souladu s ustanovením Zákona č.

89/2oL2sb., ve znění pozdějších změn a doplňků uzavřené dne 30.09,2014

Smluvní strany:

Město Bílina
lčo: 266230

Dlč: CZ00266230

se sídlem Břežánská 5O/4, 4I8 01 Bílina

bankovní spojení Česká spořitelna, a,s., číslo účtu 19-1O60440379lO8OO

zastoupeno Mg. Zuzanou Schwarz BaŘipánovou starostkou města
(dále.ien,,půičitel")

a

Člověk v tísni, o.p.s.
lČo : 257 5527 7 DlČ: CzZ57 5527 7

se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, PsČ 12o 0o

bankovní spoiení ČsoB, a.s. číslo účtu 600702473/0300

zastoupena ředitelem regionální pobočky Mgr, Milošem Hrubým na základě zplnomocnění
(dál jen,,vypůjčitel")

l.
předmět dodatku

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. lV odst. 8 Smlouvy se ruší a
nahrazuje se následu|ícím ustanovením:

Vypújčitet bude hradit služby spojené s užívóním nebytových prostor, kdy se zovo2uje

platit zálohy zo služby spojené s výpújčkou s tím, že půjčitel provede vyúčtovóní těchto
zóloh po konečném zúčtování s dodovateli těchto služeb vždy alespoň jedenkrát

v prúběhu kalendářniho roku. Zólohy zo služby budou půjčitelem měněny podle

aktuólních cen služeb dodavatelů dodotkem ke smlouvě. Zólohy zo služby jsou splotné
vypůičitelem předem nejpozději do 5. dne příslušného kalendóřního čtvrtletí na účet
pújčitele č. 19-1060440379/0800, vs 7212 00o 230. Čtvntetni zólohy na tePlo činí
21 6(n Kč, na spotřebu elektřiny 24 2OO Kč, na spotřebu vody 42ď) Kč, Celkem
čtvrtletni zólohy čini čó§ku 50 No Kč.



ll.

závěrečná ustanoveni

1. ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění,

2. Dodatek s€ sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

3.

4,

Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením Rady města Bílina č. 673 ze dne 14.05.2019.

Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek Vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou
vůli a že se seznámily s jeho obsahem, Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřeinění v informačním systému registru sm|uv na Portále veřejné správy dle
zákona č. 34o/2o75 sb., o registru smluv. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveře.jněn
v iníormačním systému registru smluv na Portá|e veřejné správy dle zákona č.340/2015
Sb., o registru smluv.

5.

V Bílině, dne 3 0 ,05- ?01S

Město Bílina

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka

V Bílině, dne ./ ^i. " Jt 'i'

Člověk v tísni, o.p.s,





Město Bílina
íČ: 00266230, DIČ: CZOO266230
sídlo: Břežrirrská 50/4, Bilina, PSČ 4ls 3l
zastoupeným: starostkou města Mgí. Zuzanotl Schwarz Bařtipánovou

a

Člověk v tísni, o.p.s.
IČ:257 55 2-t7
sídlo: Šafařikova 635l24,Ptaba2, PSČ l20 00
zastoupena: na zri{<ladě plné moci ředitelem pobočky Člověk v tísni, o.p.s. pro ÚsteckY kra.|,

Mgr. Vítem Kučerou

Dne 30.09.2014 uzaťely výše uvedené strany smlouvu o r]půjčce jejímž předmělem byly prostory
pavilonu č. 1 nachazející se vdomě č,p. 555 v Bilině, Teplické ul. ( bývalý areál ZŠ Teplické
Přcdměstí ). Smlouva r.e znění dodatkri č. 1. a 2. byla uzavŤena na dobu pěti let.

Na základě žádosti lTpůjčitele ze dne l2.08.20t 9 o prodloužení platnosti smloulry do 3l .10.2019
bylo roáodnuto půjčitelem této žádosti qňovět.

smlouvy 593

Dodatek č. 3

smlouvy č.593 o výpůjčce nemovitých věci
ze dne 30.09.2015 ve mění dodatků ě. l. a 2,

uzavřcný v souladu s ustanovenimi § 2193 a nás1. zá{tona č. 89/2012 Sb,, občarrský zíkoník
v platném znění, niže uvedeného dne, mezi

lt.

Na základě uvedeného se mění odst. 1 článku III. Doba trvlání výpůjčky smlouly ze dne 30.09.20l4

původní text:
Tato smlouva o rlýpŮjčce nemovitých věcí je uzavřena na dobu určitou pěti let s účinností od data
podpisu této smloulry oběma stranami.

se nahrazuje textenr:

Tato smlouva o výpŮjčce nemovitých věcíje uzavřena na dobu určitou do 31.10.20t9 s účinností od
data podpisu této smlouvy oběma stranami.

1z?



smlou,,.,.- 593

V ostatních ujednaní smlouva o výpůjčce ze dne 3 0.09.201 5 ve zněni dodatků ě. l . a 2. včetně
platných příloh zusíává beze změny

IIl.

Dodatek č, 3 smlouvy o v/půjčce byl lypracován na zá,kladě roáodnutí Městské rady v Bílině ze
dne 27 .08.2019 č. usn. l089 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Zíměr prodloužení výpůjčky byl řádně zveřejněn na uřední desce obce v období od24.07.2019 do
09.08.20l9,

Dodatek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží půjčitel a jedno
lyhotovení vypůjčitel.

16 -09- 2019
V Bílině dne 4t.l.ťi4/V Bilině dne

Mgr. Zlzana Schwarz Bařtipánová
starostka města Bíliny

MĚ§"i$ Bil-l1,l_,
Ťaiiolki 5ó/4

4l E 31 Sl(lĎP_

Mgr. Vít Kučera
ředitel pobočky ČIověk v tísni, o.p.s. - Ústecký krai

fiírv&y Tís§I
Iě, aa 7a 6a ?7
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