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ÚSTECKÝ KRAJ  

Krajský úřad 
 

 

 

Smlouva o výpůjčce 

uzavřena dle ustanovení § 2193 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

Číslo půjčitele:  21/SML2468/SOV/MAJ 

Číslo vypůjčitele: 

 

S m l u v n í   s t r a n y 

 
Půjčitel: 

Ústecký kraj 

se sídlem   :  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený              :  Mgr. Ing. Jindřichem Šimákem, vedoucím odboru  

       majetkového 

IČ   :  70892156 

DIČ   :  CZ70892156 

telefon,  fax  :   475 657 407, 475 200 245      

e-mail   :   simak.j@kr-ustecky.cz 

 

                          

a 

 

Vypůjčitel: 

Město Rumburk 

se sídlem             : Tř. 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk 

zastoupené  : Bc. Ivonou Vyčítalovou, krizové řízení 

telefon   : 727 947 804 

e-mail   : ivona.vycitalova@rumburk.cz 

IČ   : 00261602 

   
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 

 

 

  SMLOUVU  O  VÝPŮJČCE 
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Článek I. 

Předmět výpůjčky 

1. Půjčitel je vlastníkem těchto movitých věcí: 

    

Název: Počet 

kusů: 

Cena za 1 ks Cena celkem  

Odvlhčovač DHUM 

12 PLUS 

100 5 480,00 548 000,00 

  

 Popis a návod k používání je přílohou této smlouvy. 

 

2. Vypůjčitel předmět výpůjčky uvedený výše v odst. 1 od půjčitele přebírá za účelem 

bezplatného užívání. 

 

 

Článek II. 

Účel výpůjčky 

Předmět výpůjčky je vypůjčitel oprávněn užívat výhradně za účelem odstraňování 

povodňových a jiných škod na svém majetku, majetku obce nebo státu. 

 

 

Článek III. 

Doba trvání výpůjčky 

1. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat do 31.12.2021. 

2. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce 

stanovené doby zapůjčení.  

3. Půjčitel může požádat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, 

jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, 

kterému slouží. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti vypůjčitele 

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který je ve smlouvě 

dohodnut. 

2. Vypůjčitel je povinen chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Případné 

poškození, ztrátu nebo zničení hradí v plném rozsahu. 

3. Vypůjčitel není oprávněn přenechávat předmět výpůjčky k úplatnému i 

bezúplatnému užívání jinému. 

 

V.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (půjčitel), jako orgán 

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, 

včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Vypůjčitel prohlašuje, 

že: 

a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré 

informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 



 3 

vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 

předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b)   veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci 

tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích 

osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu 

k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

 

2. Půjčitel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 130/11R/2009 ze dne 25.2.2009. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou  

písemných a číslovaných dodatků.  

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží: půjčitel  1 vyhotovení a vypůjčitel 1 vyhotovení. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Výpůjčitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 

v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 

s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 

provede půjčitel. 

 

 

VI. 

Podpisy smluvních stran 

Půjčitel i vypůjčitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  dne : …………… 

 

 

  

 

 

V Ústí nad Labem dne: ………………….. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………… 

Půjčitel 

Ústecký kraj 

Mgr. Ing. Jindřich Šimák,                                           

vedoucí odboru majetkového   

Vypůjčitel 

Město Rumburk 

Bc. Ivona Vyčítalová 

krizové řízení 
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Číslo smlouvy: 
21/SML2468/SOV/MAJ 

Datum Jméno a příjmení 
Funkce a 

odbor 
Podpis 

Zpracovatel   Ing. Eva Kašpárková    referent MAJ   

Vedoucí odboru   Mgr. Ing. Jindřich Šimák    vedoucí MAJ    

Číslo příslibu / správce rozpočtu         

Právně posouzeno         

Předchozí souhlas dle kompetence         

Zveřejněno v registru smluv         

ID záznam uveřejnění smlouvy   

Odkaz na usnesení orgánu kraje    Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 130/11R/2009 ze dne 25.2.2009. 

 

 

 


