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Smlouva o výpů jč ce

č t.l
Smluvní  stľ any

1) Městská č ást Pľ aha 5
se sí dlem Pľ aha 5, nám. 14,ŕ ijnal38ll4,PSČ  150 22
zastoupena Mgr. Renátou Zají č kovou, starostkou
IČ o: oooo:o:t
DIČ  CZOO063631
(dále jen,,pů jč itel")

2) Farní  sbor Ceskobľ atrské  cí rkve evangelické  v Praze 5 - Smí chov
se sí dlem: 150 00 Pľ aha 5 - Smí chov' Na Doubkové  204018
ĺ Č o: ągz 76 36I
zastoupený: Mgľ . Maľ oš em Klač kem - faráŕ em

Aleš em Kratochví lęm - kurátorem
(dále jen,,vypů jč itel")

(dále také  společ ně,,smluvní  stľ any")

lzaviraji v souladu s ustanovení mi $ 2193 a násl. zák. č ,. 89l20I2 Sb., obč anský zákoní k, ve
zněni pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,obč anský zákoní k") tuto smlouvu o výpů jč ce (dále jen

,rsmlouvatt).

cl. il
Úvodní  ustanovení

Pronají matel prohlaš uje,ž ev souladu sust. $ 19 odst. 1 a $ 34 odst.3 zákonač ,. I3ll2000
Sb., o hlavní m městě Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zakon"), vykonává
práva a povinnosti vlastní ka v rozsahu vymezené m v zákoně a za podminek stanovených v
ztlkoně a Statutu hlavní ho města Pľ ahy ke svěřené mu majetku, a to k nebytové mu pľ ostoru
vč etnějeho pří sluš enství , jež  je specifikován věl. ilI odst. 1 té to smlouvy a tvoří  předmět
výpů jč ky.
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CI. III

Předmět a ú č el výpů jč ky

1) Pů jč itel touto smlouvou Za dále stanovených podmí nek a v souladu s usnesení m Rady
městské  č ásti Pľ aha 5 č ,. 37198412021 ze đ nę 25.08.202| přenechává vypů jč iteli prostory
aręálu na Doubkové 332]l8a, jehož  souč ástí  je:
- budova č ,.p. 3327, o celkové  výměře 64 m2, kteľ á je souč ástí  pozemku paľ c. č .

2084113 a2I2Il3,
- budova bez č .p. (garź ň), o celkové  výměře 22,5 m2, která je souč ástí  pozemku paľ c.

č .2084114,
- budova bez č .p. (garáž , sklad), o celkové  výměře 37 m2, která je souč ástí  pozemku

parc.č . 2084l15,
- č ást pozemku paľ c. č . 2084ll, o výměře |94 m2 a ěást pozemku paľ c. č . 495614, o

výměře 54 m2,
vš e v k.ú . Smí chov' Zapsané  u Katastrální ho ú řadu pľ o hl. m. Prahu, katastľ ální
pľ acoviš tě Pľ aha na listu vlastnictví  č ,. Ż787 pro k.ú . Smí chov, obec Praha, na adrese
Na Doubkové  3327l8a, Praha 5, a to k bezplatné mu vyuŽití  za ú ěelem uskladnění
laví c z dů vodu rekonstľ ukce kostela Faľ ní ho sboru Č eskobratľ ské  cí ľ kve evangelické
vPtaze 5 - Smí chov.

2) Vypů jč itel se zavazuje, Že předmět výpů jč ky bude využ í vat pouze za ú č elem uvedeným
v odstavci 1 tohoto č lánku.

č l. ry
Doba tľ vání  smlouvy

1) Smlouva se uzavirá'na dobu urč itou.
2) Pů jč itel se zavazuje umož nit vypů jč iteli bezplatné využ ití  předmětu výpů jč ky v termí nu:

od 25.08.2021 do 31. 12. 2021.

ct. v
Pľ áva a povinnosti vypů jč itele

1) Vypů jč itel prohlaš uje' ž e se před uzavření  té to smlouvy dů kladně seznámil se stavem
předmětu výpů jč ky' a ž e předmět výpů jč ky je ve stavu způ sobilé m kuž í váni ke sjednané mu
ú č elu.

2) Vypů jěitel je opľ ávněn bezplatně už í vat předmět výpů jč ky jen v souladu se sjednaným
ú č elem podle č l. Iil odst. 1 smlouvy a v termí nu podle č l. IV odst. 2 smlouvy.

3) Vypů jč itel je povinen chľ ánit předmět výpů jč ky přeđ  poš kozenim nebo znič ení m, dodľ ž ovat
a plnit povinnosti stanovené  vypů jč iteli na zź ĺ klađ ě právní ch předpisů  na ú seku pož ámí
ochľ any, hygieny, bezpeč nosti a ochľ any při pľ áci, ekologických, technických a dalš í ch,
souvisejí cí ch s provozem předmětu výpů jč ky.

4) Vypů jč itel není  opľ ávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pů jč itele předmět výpů jč ky
přenechat kuž í vź lnijiné  osobě, ani jej zatěž ovat, zcizovat, zastavovat, pů jč ovat, zatěž ovat
věcnými břemeny a služ ebnostmi, nájemní mi smlouvami, ani jinými právní mi vadami.

5) Vypů jč itel je povinen umoŽnit pů jč iteli kontrolu přeđ mětu výpů jěky. o té to kontrole bude
vypů jč itel přeđ em informován' s výjimkou havarijní ch situací .

6) Vypů jč itel odpoví dá za š kodu vzniklou na předmětu výpů jěky, ledaž e tuto š kodu nemohl
odvľ átit ani při vyna|ož eni odboľ né  pé č e.

7) Vypů jč itel je povinen při skonč ení  výpů jč ky předat pů jč iteli předmět výpů jč ky zpět
vyklí zený a ve stavu, v jaké m jej pÍ evzal
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)) V pľůběhuakce bude vypůjčitel,{*torurbezpečnost osob v p ky.osoba
zodpovědná průběh akce: Mgr. Maroš Klaěko, tel: , e-mail:

čl.vl
Pľáva a povinnosti půjčitele

1) Půjčitelse zavazuje předat vypůjčitelipředmět výpůjčkykuživáni bezprostředně před
započetímvýpůjčkyv termínu podle čl.IV odst. 2 smlouvy.

2) Půjčitelje oprávněn pľovádět kontrolu dodľŽovánípodmínek tétosmlouvy vypůjčitelema
uživźnípředmětu výpůjčky(např. formou řádné, příp. mimořádné inventaizace majetku),
v případě vzniklých závad tyto pľokazatelným způsobem zdokumentovat, oznámit závađya
nedostatky nepľodleně vypůjčitelia stanovit lhůty k odstranění zjištěných závad,.

3) Půjčitelje opľávněn požadovat vydání předmětu (vyklizením) výpůjčkyvypůjčitelemi před
skončenímdoby výpůjčky,pokud vypůjčitelbude předmět výpůjčkyuživat u.o"poru
s účelem,ke kteľémumá slouŽito nebo je bude uživat v rozporu s touto smlouvou, anebo
nebude plnit povinnosti, k jejichŽ plnění se touto smlouvou zavázal, a to bezodkladně.

4) Půjčitelje dále opľávněn požadovat vydání (vyklizení) předmětu výpůjčkyvypůjčitelem i
před skončenímdoby výpůjčkyv případě, Že potřebuje věc nevyhnutelně vrátit dtíve z
důvodu' kteľý nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

5) Půjčitelneľučíza škody způsobenévypůjčitelemna předmětu výpůjčky'jeho vybavení nebo
na věcech v něm uložených,ať jižve vlastnictví vypůjčitelenebo třetích osob.

čl.vIl
Doľučování

Doručováním písemnosti pro účelytétosmlouvy se rozumí doľučęníosobně nebo poštou.
osobně je písemnost doručena, jestliže adresát převzeti písemnosti písemně potvľdí'
Doľučenípísemnosti poštou je splněno, jakmile pošta písemnost doľuěínebo jakmile ji vľátí
odesílateli z poslední známé adresy adľesáta jako nedoľučitelnou. Úeinky doručenínastanou
i tehdy, jestliŽe pošta písemnost vrátí odesílateli jako nedoručitelnou a adľesát svým
jednáním doľučenízmaŤi| nebo jestliže adresát doručęnípísemnosti odmítl.

cl. vnl
ostatní ustanovení

Ztlměľ výpůjčkyvýše speciÍikovaného předmětu výpůjčkybyl v souladu s ustanovením $ 36
odst. 1 zák. č,.13112000 Sb'' o hlavním městě Praze,ve znénipozdějŠíchpředpisů, zveřejněn
na úřednídesce Městskéčásti Praha 5 od 20j .202 l do 5 .8.2021 .

CI. IX
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany beľou na vědomí, žek nabytíúčinnostitéto smlouvy je nezbýné její
uveřejnění v ľegistru smluv podle $ 5 odst. 2) zákona č.34O12OI5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve
zněni pozdějšíchpředpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) dnůode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní
strany beľou na vědomí, žeuveřejnění osobních údajůve smlouvě uveřejněné v ľegistru

a
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J
smluv podle věty první se děje v soríladu s tímto zákonem a s čl.6 odst. 1 písm. c) ĺaŤízeni

Evropského puríń"ntu a Rády 1EU) 2016/679. Smluvní strany pľohlašují,že skutečnosti

obsaženéve smlouvě nepovaŁuji za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 oběanského

zákoníku a udělují svoleńí t ;ejicn užiti a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek.
2) Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 ztlkonač' 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znéni. poráo3sĺch předpisů, potvľzuje, žeby|y-splněny podmínky pro platnost pľávního

j ednání vĺeststo Easti Éľaha5 , a to usnesením RMČč).37 l984l202Ize dne Ż5 .08.20ŻI '

čl.x
Závěrećná ustanovení

1) Smlouva nabyváplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem

jejího zveřejńění v ľegistru smluwpodi.
'áko''u

č,'34Ol2O15 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnostiněkteľých imluv, uveřéjňování těchto smluv a o ľegistru smluv' ve znění

pozdějšíchpředpisů.

2) šmlouv a zänikäuplynutím doby trvání smlouvy nebo odstoupením půjčiteleod smlouvy

z důvodu zv?áśťzäiažnéhopoľušenípovinností podle této smlouvy ze strany vypůjěitele'

odstoupenínabyváúčinnostídnemđoľučenípísemnéhoodstoupení vypůjěiteli.

3) Yzájemná pravá a povinnosti neupravené v tétosmlouvě se řídípříslušnýmiustanoveními

občánskéhozákoníku a dále platnými pľávnímipředpisy'

4) Změĺy a doplňky této smlouvy mohäu být pľovedeny pouze formou písemnéhododatku

podepsaného oběma smluvními stľanami.

5) V případě neplatnosti nebo neúčinnostiněktęľéhoustanovení tétosmlouvy nebudou dotčena

ostatní ustanovení této smlouvy.

6) Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, znichž půjčitelobđržičtyři (4)

stejnopisy a vypůjčiteldva (2) stejnopisy'

7) Smluvní stľany pľohlašují,'zesmlouvu sepsaly na zźtkladépravdivých údajů,jejich pľavé

a svobodné vůle,uľčitě,-vážně a sľozumitôhe, nikoli v tísni, ani za nápađněnevýhodných

podmínek, smlouu., si přečetly' sjejím obsahęm souhlasí a na důkaz toho připojují své

podpisy.

-6 -0 2021
Y Praze dne..... .

2 5 -08- 2021

V Praze dne

n
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Pĺaha evaľEelické v Baze 5 - Smíďnv

za.llcKov starostka

vypůjčitel
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