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SMLOUVA 0 VtPUJftE A NASLEDNEM DAROVANI
uzav~ena podle § 2193 a nthsl. a § 2055 a nãsl. zákona ë. 89/2012 Sb, ob~ansk~ zákonik, ye znènI

pozdé$ich pPedpisO

SmluvnI strany:

Dobrovoln9 svazek obci Chomutovsko

zastoupen p~edsedou Mgr. Milanem Märcem
ió 05054265

51db: 43001 Chomutov, Nâm. 1. Máje 1

Bankovni spojeni: CNB

ëIslo i1tu:

(dale jen ,,pOj~itel”)

a

Statutárni mésto Chomutov
zastoupené primétorem JUDr. Markem Hrabáëem
ië: 0261891
51db: Zborovská 4602,43028 Chomutov
BankovnI spojeni: KB a.s.
äsbo ü~tu:
(dale jen ,,vypâj~iteI”)

uzaviraji smlouvu o v~pOjëce a následnem darovâni ni~e uvedengch nezu~ivatebn~ch vecI.

Elánek I.
Ptedmèt a Uëeb v~pOjëky, následneho darováni

1. Pfedmètem této smbouvy je v~pâj&a 1 ks my&y nádobi s rekuperaci - TT112 REC AST, ktere pOjãiteb
pienechává vypcijfitell do bezplatného a do~asného u~iváni za podmlnek sjednantch ni~e v této smbouvé.
POjëiteb my&u po~idib v rámci 0pera~niho programu ~ivotn1ho prost~edIza 1inan~nf podpory StátnIho fondu
~ivotniho prostredi v rámci projektu ~Chomutovsko — ptedcházi vzniku jednorázového nádobi” rag. L
CZ.05.3.29/0.0/0.Q/19122/0013124.

2. POjéltel je vlastnikem myéky a je oprávnén ji p~enechat do v~pOjeky ëi jiného u~IvánI.

3. 0 predani a p~evzeti my~ky bude sepsán p~edávaci protokob, kter9 je p~ibohou ë, 1 této smiouvy.

äánek II.

Doba v~pOjëky

1. V~pâjéka je sjednãna na dobu uréitou ode dne uzavFeni této smbouvy obéma smbuvnimi stranami do 31. 12.
2026.

2. VypCijéitel je povinen my&u vrãtit d~Ive, ne! bylo sjednáno touto smbouvou, bude-li se püj~iteI p~edëasného
vráceni domáhat z d~vodu, kter~ nemohi p11 uzav~eni smlouvy p~edvidat.

3. POjëitel se m’~e domáhat pfedéasného vráceni myéky take v p~1padé, ~eje bude vyp~jéiteJ u~ivat V rozporu
S touto smbouvou.

1



* ** EVROPSKA UNIE

* * Lvropsk9 fond pro regionãlnl rozvoj
** * ** Qperaöni program 2ivotni prost?edi

äanek ill.

Préva a povinnosti stran

a. P~jëiteI vtslovnè souhiasi s tim, aby byla myèka pfenecbána vypüjëitelem treUm osobám 1< bezplatnému
u~iváni, ale pouze pod podmInkou, ~e i tyto osoby je budou u~ivat za üëeiem, ke kterému slou~i.

2. vyp~j~iteI neff oprávnén svtm jménem a na svi~j n~kIad pojistit myëku pro pfipad ztráty, po~kozeni nebo
zni~eni.

3, Püjëitei a vypOjfitel se zavazuji navzájem si poskytnout souãnnost ph p~edáni a pFevzeti my&y.

4. Vyp~jEitei je povinen bez zbyte~ného prodleni oznámit pOj~1teii jakékoiiv po~kozenI, zni~eni, odcizeni ~i
ztràtu my~ky.

5. VypOjëitei odpovIdá pOj~iteli za ve~keré ~kody zpQsobené na myëce po dobu v9pi~jëky a pHpadnë vzniklou
gkodu v pinén, rozsahu nabradI.

danek IV.
Daroväni

1. S üëinnosti ke dni 1. 1. 2027 pCtj~itel daruje a bezpiatné prevadi vIastnické právo k my&e na vyp~jëiteIe
a vyp~j~itei tento dar do svého vlastnictvI phjImá.

2. Vyrazeni darované myëky z ü~etni evidence pOj~itele a zarazeni darované my~ky do üëetni evidence
vypüjèiteie bude provedeno die piedpisO piatn9ch v dobé nabyti daru vypâjàteiem. abe smiuvni strany jsou
vybran~mi ~ëetnimi jednotkami, které v dobé podpisu smiouvy podléhaji ~US 708 Qdepisováni
diouhodobého majetku.

Hodnota myëky darované podie této smiouvy je vy~isiena jejich poflzovaci hodnotou, a to:3.

VybavenI Poëet kusü Cena za kus v Cena celkem v
My~ka nédobi $ rekuperaci 1 196. 937,- 196.937, -

Hodnota daru 196.937, -

4. Cena uvedená jako hodnota myèky v celkové v’~ii 196.937, - KEje cena bez OPH.

5. Ceiková hodnota daru v~etné DPH je 238.294, - K~, z toho DPH ye v~l 41.357, - Re.

ëlánek V.

ZávëreCná ustanoveni

1. Práva a povinnosti touto smiouvou neupravené se iidi piIslu~ntmi ustanovenimi zákona ~. 89/2012 Sb.,
obéansk~ zákonik, ye znéni pozdé$ich piedpisO.

2, Tato smiouva nabç’va platnosti a üEinnosti dnem jejiho zve?ejnéni v Registru smluv die zákona
C. 340/2015 Sb.

3. Zmény a doplñky této smiouvy jsou mo~né pouze v pisemné podobé. Piatnost a j~Cinnost tèchto zmén a
dopiñkO nast~vá ke dni zve?ejnénlv Registru smiuv die zákona C. 340/2015 Sb.

4. Uzav~eni této si~iouvy schv~liia valná hromada dobrovolného svazku obci Chomutovsko na svém zasedáni
dne ~..d5L, usnesenim Cislo
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5. 0 uzav~eni této smiouvy rozhodla Rada statutthrniho mésta Chomutova usnesenim~ ze dne
07.09.2021.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ye dvou stejnopisech, z nich~ pa jednom obdr~i ka~dá ze smluvnich strati.

7. Smluvni strany prohla~ujI, ~e si smlouvu p(ed podpisem p~e~etIy, pine porozurnély jejimu obsahu, sjej(m
obsahem souhiasi a na dcikaztoho pfipojujisvé podpisy.

V Choniutove dne

4-u—- it:

Mgr. Milan Marc
p~edseda

CHOMUTOVSKO
Námestl 1. M~je 1
43001 Chornutov

ló05o54265 ®
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PFiIoha ~. 1

mezi smluvnimi stranami:

P~edävaci protokol

DobrovoIn~ svazek obcI
Chomutovsko
zastoupen p~edsedou Mgr. Milanem Märcem
l~: 05054265
Sidlo: 430 OlChomutov, Nám. 1. Màje 1
Bankovni spojeni: ~NB
~IsIo U~tu:
(dale jen ,,pOj~itel”)

a

StatutárnI mésto Chomutov
zastoupené primátorem JUOr. Markem Hrabac~em
l~: 0261891
51db: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Bankovni spojenI: KB a.s.
ëislo ü~tu:
(dale jen ,,vypüj~itel”)

POj~itel piedává v souladu se smbouvou 0 v~pi~jëce a
darovánI:

následném darováni pFedmét vtpOjèky a následného

Název Poëet (ks) Mlsto pftdánl a p~evzeti
My~ka nádobI s rekuperaci 1 Chomutov

P~j~iteI dnem podpisu tohoto protokolu pFedává vypâj~iteIi v~e uveden~ p~edmèt v~pGjëky a následného
darovánI, v~etné jejich pilsluknstvI a souëástI.

VypOj~iteb prohla≤uje, ~e si p~edmét p~edânivEetnéjejich
tohoto protokolu je p~ebirá.

V Chomutové dne

Mgr. Milan Marc
piedseda

CHOMUTOVSKO
Nhmêst( 1. Máje 1
43001 Chomutov

1605054265 ©

pflslu~enstvia sou~ástI tódné prohlédl a dnem podpisu
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