Smlouva o výp ůjčce
uzavřená n ĺže uvedeného dne, m ěsíce a roku, dle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v ú činném zn ění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
1. Město Nám ěšť nad Oslavou,

se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť nad Oslavou
zastoupené Vladimírem M ěrkou, starostou
(dále,jen „P ůjčite ľ)
a
2. Základní škola Náměšť nad Oslavou Komenského 53, p říspěvková organizace

se sídlem: 67571 Nám ěšť nad Oslavou, Komenského nám. 53
zastoupená Mgr. Hanou Rouskovou, ředitelkou
I čo: 44065809
(dále jen „Vypůjčitel")
ČI. I
Předm ět smlouvy

1) Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlu čném vlastnictví nemovitosti zapsané na
LV č. 10001: pozemek parc. č. st. 97, stavbu občanského vybavení č. p. 53, pozemek
parc. Č. st. 95, jehož sou částí je stavba bez č.p.Iev., budovu sklepa, pozemek parc. Č.
St. 1949, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez Č.p./ev, budovu
tělocvičny bez č.Iev., pozemek parc. č. 6912, pozemek parc. č. 72
2) Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání níže uvedené nemovitosti, dále jen
„Předmět výp ůj čky" Vyp ůjčiteli na dobu neurčitou:
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3) Vypůj čitel Předm ět výp ůj čky dle či. I odst. 2) p řebírá od P ůjčitele při uzavření této
smlouvy, což obě smluvní strany stvrzují svým vlastnoru čním podpisem.
4) Obě smluvní strany potvrzují, že si P ředmět výpůjčky před jeho předáním Vyp ůjčiteli
k užívání pe člivě prohlédly a konstatují, že na n ě m nejsou žádné nedostatky, které by bránily
jeho řádnému užívání.
Č l. II
Pravidla hospoda ření s P ředmětem výp ůjčky

1. Vypůjčitel se zavazuje, že bude O svěřený P ředmět výpůjčky řádně pečovat, bude
předcházet vzniku Škod, p ři nakládání s ním se bude řídit ustanoveními z řizovací listiny a
této smlouvy o výp ůjčce a bude dodržovat zejména tato práva a povinnosti:
a) Využívat P ředm ět výpůj čky pouze k zajiš ťování p ředmětu činnosti dle z řizovací listiny.
b) Nezcizovat, nepronajímat ani nezap ůjčovat Předmět výpůjčky třetím osobám při
respektování a dodržení ustanovení Čl. 6. odst. 3. písm. f), g), h) z řizovací listiny
c) Za užívání P ředmětu výpůjčky nebude Vypůjčitel platit P ůjčiteli žádnou úhradu.
d) Umožnit P ůjčiteli na jeho žádost kdykoli p řístup do vyp ůjčeného objektu a na
pozemky za ú čelem kontroly, zda je Vyp ůjčitel užívá řádným způsobem.
e) Právo provád ět na svůj náklad úpravy nebo zm ěny potřebné k ú čelu užívání, p řičemž
provedení zm ěn a úprav je podmín ěno předchozím písemným souhlasem P ůjčitele a
vyřízením náležitostí v rámci stavebního řízení. Úhradu takto vzniklých náklad ů
nebude Výpůjčitel po Půjčiteli požadovat.
f) Využívat kotelnu a její za řízení pouze pro provoz č. p. 53 na Komenského nám.
K tomuto ú čelu si je Vyp ůjčitel povinen vlastním nákladem zajistit obsluhu kotelny a
ručí za provoz kotelny dle všech bezpe čnostních předpisů a pravidel.
g) O Předmět výpůjčky se starat s péčí řádného hospodá ře a předcházet vzniku Škod.
h) Na své náklady provád ět běžnou údržbu a opravy předmětu výpůjčky, jeho
příslušenství a vybavení, hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem
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a služby s tímto užíváním spojené, to vše za dodržení ustanovení či. 6. odst.3. písm.
i) zřizovací listiny
i) Po celou dobu výp ůjčky si Vyp ůjčitel bude včas zajiš ťovat svým jménem, na sv ůj
náklad a na svoji odpov ědnost veškeré revize v souladu s p říslušnými platnými
právními p ředpisy, a to zejména: prohlídku a revize plynových za řízení a
plynoinstalace, revize hromosvod ů , elektroinstalací, hasících p řístroj ů a hydrantů a
revize všech p řístroj ů a zařízení, u kterých jsou dle platných právních p ředpisů revize
vyžadovány. Vyp ůj čitel je povinen p ředat P ůjčiteli resp. „Správci" bez zbyte čného
odkladu, nejpozd ěji do 7 dn ů , veškeré revizní zprávy po té, co je obdrží.
j) Závady zjišt ěné při revizích si Vyp ůjčitel odstraní na své náklady s výjimkou závad,
týkajících se podstaty nemovitosti, které odstraní a hradí P ůjčitel.
k) V případě porušení této povinnosti Vyp ůjčitelem, nese Vyp ůj čitel v piném rozsahu
odpovědnost za škodu, která P ůjčiteli v d ůsledku jejího porušení vznikla.
1) Zabezpečit dodržování zejména všech hygienických, bezpe čnostních a požárních
předpis ů .
m) Zajistit údržbu části přilehlých prostor ů k P ředmětu výpůj čky (chodník, schodišt ě ,
zele ň apod.)
n) P ůjčitel udržuje podstatu P ředm ětu výp ůjčky. Vypůjč itel je povinen oznamovat bez
zbytečného odkladu P ůjčiteli potřebu oprav, které má P ůjčitel provést, jinak Vyp ůj čitel
odpovídá za škodu, která nespin ěním povinnosti vznikla. Vyp ůjčitel je povinen snášet
omezení v užívání nemovitosti v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování
nemovitosti.
o) Opravami podstaty nemovitosti jsou zejména:
• rekonstrukce st řech, elektroinstalace, kanalizace, rozvod ů vody, plynoinstalace,
Ü',
• opravy ÚT v rozsahu nad 10 radiátor ů ,
• venkovní nátěr oken na celé fasádní ploše,
• vým ěna podlah,
• výměna podlahových krytin v rozsahu nad 200 rn 2

,

• rekonstrukce fasád,
• rekonstrukce vým ěníku,
• zateplení stěn,
• opravy školní zahrady v četně vybavení v rozsahu nad 50.000,- K č (netýká se
zahradního vybavení)
• nové investice.
p) Vypůj čitel odstra ňuje závady a poškození, které zp ůsobil na Předm ětu výpůjčky, na
svoje náklady a bez zbyte čného odkladu. Vyp ůjčitel odpovídá za poškození nebo
nadměrné opot řebení Předm ětu výpůj čky a rovn ěž za škody zp ůsobené osobami,
kterým umožnil k P ředmětu výpůjčky a do n ěho p řístup. Rovn ěž odpovídá za
bezpeč nost, majetek nebo jiné poškození osob, které se zdržují na P ředm ětu
výp ůj čky.
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q) Půjčitel má P ředm ět výpůjčky pojištěn. V případ ě vzniku pojistných událostí je
Vyp ůj čitel povinen tyto bez zbyte čného odkladu písemn ě oznámit P ůj č iteli a
dohodnout se na likvidaci pojistné události.
r) Ke dni ukončení této smlouvy bude P ředmět výpůjčky předán Půjčiteli Vyp ůj čitelem
v řádném stavu odpovídajícímu obvyklému opot řebení.
2. Statutární orgán Vyp ůj č itele prohlašuje, že se v piném rozsahu seznámil s právy a
povinnostmi shora uvedenými, a že tyto práva a povinnosti bude Vyp ůjčitel po celou
dobu jejího trvání dodržovat.
3. Na základ ě Smlouvy o zajiš ťování správy, údržby a oprav bytového a nebytového
fondu města Náměště nad Oslavou, uzav řené dne 17.12.2007, zajiš ťuje správu, mmj.
i domu Č. p. 53, jež je sou částí pozemku parc. č. st. 97, správce, tj. Služby m ěsta
Náměště nad Oslavou, s.r.o., Ocmanická Č. 200 Nám ěšť nad Oslavou, I čo:
2627044, dále jen „Správce".
Čl. III
Zánik závazku

1) Smluvní strany se tímto výslovn ě dohodly, že tato smlouva m ůže být ukon čena:
a) písemnou dohodou smluvních stran k dohodnutému datu,
b) kdy Půjčitel je oprávn ěn požadovat vrácení P ředmětu výpůjčky, pokud zjistí, že
Vypůjčitel nemovitosti neužívá řádně , v rozporu s ú čelem, kterému obvykle slouží, nebo
v rozporu se smlouvou,
c) kdy P ůjčitel je oprávn ěn požadovat vrácení P ředmětu výpůjčky v přiměřené lh ůtě,
nastanou- li okolnosti, které nemohl P ůjčitel při vzniku smlouvy rozumn ě předpokládat.
Půjčitel uhradí škodu, která Vyp ůj čiteli z d ůvodu předčasného vrácení p římo vznikla do t ří
měsíců od okamžiku, kdy byl půjčitel Vypůjčitelem k náhradě škody vyzván.
2) Vypůjčitel se zavazuje následující den po ukon čení výpůjčky Předmět výpůjčky předat
(vrátit) zpět Půjčiteli v řádném stavu, odpovídajícímu obvyklému opot řebení.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany mohou m ěnit, dopl ňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze
oboustrann ě odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. Dodatek
smlouvy musí být vyhotoven na jedné listin ě . Jiný způsob změny této smlouvy není
možný.
2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ob čanského
zákoníku.

4) Dostane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy do rozporu s platnou právní úpravou,
nezakládá tato skute čnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní
strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou.
5) Pro p řípad, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran platí,
že tato smlouva nebude uzav řena, pokud ji n ěkterý z ú častníků podepĺše s jakoukoli
změnou či odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhý ú častník
takovou zm ěnu či odchylku nebo dodatek následn ě schválí.
6) Tato smlouva nabývá platnosti i ú činnosti dnem jejího podpisu oprávn ěnými zástupci
obou smluvních stran, tj. dnem jejího uzav ření. Vypůj čitel bere na vědomí a
akceptuje, že pokud by tato smlouva podléhala povinnému uve řejnění za podmínek
stanovených zákonem č . 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách ú činnosti ně kterých
smluv, uveřej ňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto Nám ěšť nad Oslavou,
zajistí její uve řejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. Pak
uveřeiněním v registru smluv nabývá tato smlouva ú činnosti.
Zárove ň se ke dni ú činnosti smlouvy o výp ůjčce ruší všechny uzav řené, dosud
platné, nájemní smlouvy k uvedenému majetku (P ředmětu výp ůjčky), včetně
jejich dodatk ů.
7) Ú častníci této smlouvy souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena
v evidenci smluv, vedené m ěstem Nám ěšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje
o účastnících, předmětu smlouvy, číselné ozna čení této smlouvy a datum jejího
podpisu.
8) Obě smluvní strany shodn ě prohlašují, že si tuto smlouvu p řed jejím podpisem
přečetly, že byla uzav řena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě , vážně a srozumiteln ě , nikoliv v tísni a za nápadn ě nevýhodných
podmínek.
9) Podpisem této smlouvy Vyp ůj čitel prohlašuje, že byl P ůjčitelem řádně poučen o tom,
jak má věc užívat.
10) Doložka podle § 41 zákona č. 12812000 Sb. o obcích:
Záměr výpůjčky byl řádně zveřejněn na ú řední desce 8.12.2020 a s ňat 24.12.2020.
Smlouva o výp ůjčce byla schválena na sch ůzi Rady města Náměště nad Oslavou Č.
2612020, konané dne 28.prosince 2020.
V Nám ěšti nad Oslavou dne
Půjčitel:

Vypůjčitel:

Město Nám ěšť nad Oslavou

Základní škola Nám ěšť nad Oslavou
Komenského53,p říspěvková organizace

Mgr. Hana Rousková
ředitelka

)/l'adimír M ěrka
starosta
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