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S M L O U V A  O  V Ý P Ů J Č C E 

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 

Město Uherské Hradiště, 

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 

IČO: 002 91 471 

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou 

dále jako půjčitel 

 

a 

 

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Uherské Hradiště, 

se sídlem Nádražní 22, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 

IČO: 60371731 

zastoupené Ing. Jiřím Durďákem, ředitelem 

dále jako vypůjčitel 

 

 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem 1 ks optického vlákna metropolitní komunikační sítě v délce 

750 bm, vedeného v trase mezi budovou Nádražní č.p.22, která je součástí pozemků st. parc. 

č. 33/1 zastavěná plocha a nádvoří a st. parc. č. 33/3 zastavěná plocha a nádvoří a budovou 

Na Morávce 1037, která je součástí pozemku st. parc. č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše 

v k. ú. a obci Uherské Hradiště, v rozsahu přiloženého situačního snímku (dále jen předmět 

výpůjčky). 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k uzavření této smlouvy. 

3. Půjčitel touto smlouvou přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli a vypůjčitel předmět výpůjčky 

v rozsahu dle odst. 1 přijímá. Vypůjčitel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 

Zlínský kraj a z tohoto důvodu je nutné předložit smlouvu do Rady Zlínského kraje k udělení 

souhlasu zřizovatele.  

 

 

II. Podmínky výpůjčky 

 

1. Výpůjčka se sjednává za účelem realizace internetové konektivity. 

2. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou po dobu činnosti Obchodní akademie, Vyšší 

odborná a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště. 

 

 

III. Povinnosti vypůjčitele 

 

1. Vypůjčitel je povinen řádně se o předmět výpůjčky starat a používat předmět výpůjčky v 

souladu s účelem sjednaným v této smlouvě. 

 

2. Vypůjčitel odpovídá za škody na předmětu výpůjčky, které způsobí svou činností nebo 

zanedbáním svých povinností v rámci realizace této smlouvy a je povinen v plné výši uhradit 

případnou vzniklou škodu. 
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3. Vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady, které v souvislosti s jeho činností na předmětu 

výpůjčky vzniknou. 

 

 

IV. Závěrečné ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 

vyplývajících. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv dle 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 

jen o registru smluv). Zveřejnit smlouvu v registru smluv je povinen půjčitel.  

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, skládajících se ze dvou jednostranně 

tištěných stran.  Každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dva z nich. Veškeré změny 

a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků opatřených 

podpisy obou smluvních stran. 

 

4. Smluvní strany dále prohlašuji, že tato smlouva není uzavírána za nápadně nevýhodných 

podmínek ani v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

 

Půjčitel, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

prohlašuje, že uzavření  této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města  

č. 434/28/RM/2019/Veřejný ze dne 2.12.2019. 

 

       Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích   

       Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

       Datum a číslo jednací: 26. zasedání dne 4.11.2019, č. 0808/R26/19  

 

 

Příloha: snímek s vyznačenou trasou vedení optického vlákna 

 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne: ………………  
 

 
V Uherském Hradišti dne: ………………  
 

………………………………………………. 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Uherské Hradiště 
zastoupené ředitelem Ing. Jiřím Durďákem 
 

…………………………………………………….. 
Město Uherské Hradiště 
 
zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou 
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Příloha: Trasa optického vlákna 

 

 
 

 

 


