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SMLOUVA O VYPUJCCE
POZEMKU

Smluvní strany:

1) Západočeská univerzita v Plzni
zastoupená: Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou
se sídlem: Univerzitní 2732/8, Plzeň, PSČ 301 00
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513

bankovní spojení:
číslo účtu:

KB Plzeň

(dále jen "půjčitel")

a

2) Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 45333009
Zastoupená: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel ZZS PK

(dále jen "vypůjčitel")

uzavřely podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce:

I.
Předmět a účel smlouvy

1) Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 8289/81 a pozemku parc.č.
8289/82 v obci Plzeň, katastrální území Plzeň 721981, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, na listu vlastnictví č. 5587. Na pozemku je
zapsané věcné břemeno zřizování a provozování vedení.

2) Půjčitel přenechává vypůjčiteli k dočasnému a bezplatnému užívání pozemky uvedeného v čl, I
bodu 1) Smlouvy o výměře 143m2 a 177m2 (dále jen předmět výpůjčky), a to za účelem
dekontaminace osob a techniky v rámci řešení pandemie.

3) Předmět výpůjčky je vyznačený v katastrální mapě, která tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy.

II.
Užívání předmětu výpůjčky

1) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze v souladu s účelem, ke kterému je
předmět výpůjčky určen, tj. k účelu uvedenému v článku I. odst.2.

2) Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě.

III.
Doba trvání výpůjčky a ukončení smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.



2) V průběhu doby výpůjčky mohou půjčitel i vypůjčitel vypovědět tuto smlouvu i bez udání
důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc.

3) Výpovědní lhůta podle odst. 2) tohoto článku počíná svůj běh od prvého dne měsíce
následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou půjčitele s vypůjčitelem
o ukončení výpůjčky.

5) Při ukončení smlouvy je vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky zpět půjčiteli ve stavu,
v jakém jej převzal, a to nejpozději ke dni ukončení tohoto smluvního vztahu.

6) V případě prodlení vypůjčitele s předáním předmětu výpůjčky zpět půjčiteli, je půjčitel
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Ujednání
o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu škody.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení této smlouvy lze doplňovat, měnit nebo rušit pouze písemnými, vzestupně
číslovanými a datovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
a to na návrh kterékoli z nich.

2) Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, včetně náhrady škody, platí příslušná
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

3) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního.

4) Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnými orgány České republiky.

5) Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je subjektem povinným uveřejňovat smlouvy v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a že tuto smlouvu uveřejní v registru
smluv.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

7) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem, který vyjadřuje
jejich pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tato smlouva není uzavírána
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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Půjčitel: Vypůjčitel:
20RAVO RANNÁ

PLZ AJE
Klatovská 00 Plzeň

lé 4533 33009

Mgr. Ma· a Kollerová, kvestorka
Západočeská univerzita v Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlicka, ředitel ZZS PK
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