
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená v souladu s ust.§ 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen smlouva)

č.j. vypůjčitele: HSOL- 59 14 -1/2020

LARGO PCO s.r.o.
sp. zn.: C 56555 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená : Jaroslavein Čapkou, jednatelem společnosti
sídlo: Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc
IČO : 01741632
(dále jen půjčitel)

a

Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
zastoupená : plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
IČO: 70885940
(dále jen vypůjčitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce:

I.
Předmět smlouvy

l. Touto sinlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli 11ezuživate[nou věc specifikovanou v odst.2
tohoto článku a zavazuje se umožnit její bezplatné dočasné užívání.

2. Specifikace věci, která je předmětem výpůjčky: 13 ks vysílačů typu NAM TSM 452 vC. příslušenství
(trafo VKS a aku]nulátol' 12 V 7 Ah) (dále jen vysílač).
Seznam vysílačů s uvedeníin jejich umístění a výrobních čísel:

Stanice Typ vysílače Výrobní číslo
HZS Olomouckého kra,je

l Konice TSM 452 W C42006A
2 Štei'nberk TSM 452 W C110504A
3 Jeseník TSM 452 W C110546A
4 Litovel TSM 452 W C110469A
5 Kojetín TSM 452 W C110490A
6 Hranice TSM 452 W Cl 10469A
7 Lipník nad Bečvou TSM 452 W C110035A
8 Přerov TSM 452 W C110479A
9 Šuinperk TSM 452 W CI10492A
10 prostějov tsm 452 w C110323A
]] Zábřeh na Moravě TSM 452 W C50078A
12 Uničov TSM 452 W C60500A
13 Olomouc TSM 452 W C51365A

3. Hodnota jedl1oho vysílače je l 5.000,- KČ.
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II.
Doba uŽívání

Vypůjčitel bude výše uvedený majetek bezplatně užívat po dobu lleurčitou.

III.
Povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel se zavazuje plnit zejména tyto povinnosti :

l, Chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou či zničeníin.
2. Na vlastní náklady provádět běžnou údržbu a drobné opravy předmětu výpůjčky.
3. Neprovádět jakékoliv úpravy, opravy nebo zásahy, které by mohly ovlivnit řádné užívání výše uvedeného

předmětu výpůjčky.
4. Umožnit půjčiteli fyzickou kontrolu stavu předmětu výpůjčky a poskytnout potřebnou součinnost.

IV.
UkonČení platnosti smlouvy

l. Smlouva může být před uplynutím lhůty podle ČI. ll smlouvy ukončena písemnou dohodou, výpovědí nebo
odstoupením od smlouvy.

2. půjčitel má právo odstoupit od smlouvy, dopustí-li se vypůjčitel podstatného porušení smlouvy, zejména
neplní povinnosti podle ČI. III smlouvy. Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznárnení o
odstoupení od smlouvy. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit do 14 dnů od data doručení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy.

3. Smluvní strany mohou smlouvu písemně vypovědět. výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od
prvního dne měsíce, který llásleduje po doručení písemné výpovědi,

4. Skončí-li smluvní vztah založený touto smlouvou, je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky půjčiteli
ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédllutíln k obvykléniu opotřebení.

V.
Ostatní ujednání

l. Písemnosti vzniklé v souvislosti s toijto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v
záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokuinentu a má-li slnluvní strana zpřístupněnu svou
datovou schránku, doručllje se prostřednictvíin datové schránky za podinínek a v souladu s ust. zákona
Č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a alltorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny
držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování
písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje
za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout,
je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

3. Vypůjčitel není povinel1 nahradit Škodll na předmětu výpůjčky, bude-li jej užívat způsobem přil11ěřenýln
jeho povaze.

VI.
ZávěreČná ustanovení

l. Touto snilouvou se v plném rozsahu ruší a llahrazuje smlouva o výpůjčce ze dne l l. 10. 2011, s tím, že
LARGO PCO S.l'.O. prohlašuje, že na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29. 3. 2013 vstoupil
do práv a povinností půjčitele upravených uvedenou sinlouvou.

2. Tato snilouva může být niěněna a doplňována pouze písernnou forinou za souhlasu obou sln|uvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti dnein jejího podpisu oběma sln|uvnílni stranami a účinnosti diiem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím Registru smluv ve sinyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podnlínkách
účimiosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
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znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí vypůjčitel bez zbytečného odkladu po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami.

4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nevýhodných
podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Olomouc 1 1, 11. 2020 Olomouc 41. /{- ZoLO
Za vypůjčite

plk. arel Kolářík
itel

Za půjčitel

jar
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