
/
** * ** EVROPSKA UNIE
* * Evropsk9 fond pro regionálni rozvoj
** * ** OperaOnI program 2ivotnf prost~edl

SMLOUVA 0 WPUJ~CE
uzav~ená podle § 2193 a näsl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~ansk9 zákonik, ye znêni pozdè$ich p~edpisO

Smluvni strany:

Dobrovolnt svazek obcI Chomutovsko
zastoupen predsedou Mgr. Milanem Märcem

l~: 05054265
51db: 43001 Chomutov, Nám. 1. Màje 1
Bankovni spojeni: ~NB
el5!0 üEtu:
(dale jen ,,pOjàtel”)

a

Statutárnl mésto Chomutov
zastoupené primátorem JUDr. Markem HrabáEem
iC: 0261891
51db: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
Bankovni spojenI: KB a.s.
Cislo üEtu:
(dale jen ~vyp~jEitel”)

uzaviraji smbouvu a v~pOjEce ni~e uveden9ch nezu~ivateIn9ch véc!.

Clánek I.
PFedmèt a UEeI v9püjEky

1. Piedmètem této smbouvy je vç’pOjEka 15000 ks porcelánov~ch hrnkü o veiikosti 0,221, bIle barvy
s potiskem a vypálenou grafikou $ váno~nim motivem mésta (dale jen ,,predmet v9pâjEky”), které
pOjEitel prenechava vypOj~iteli do bezpbatneho a doEasného iãivániza podmInek sjednan~ch nl~e
v této smbouve. POjEitel za UEeIem poNzeni ptedmétu 4pOjEky po~ádal o poskytnutidotace v rámci
OperaEniho programu 2ivotnlho prostVedI, prioritni osy 3, investiEni podpory 1, specifickeho dIe
3.1, v rämci projektu ,,Chomutovsko p~edcházI vznlku jednorazového nédobP’, E. projektu
CZ.05.3.29/0.0./0.0/19 122/0013124 (dale jen ,,projekt”).

2. VypOjEitel ma zájem u~Ivat predmet 4pOjEky je~tè pPed vyhodnocenim ~âdosti a vydánim
Rozhodnuti a poskytnuti dotace a p?edmét 4pCijEky byl proto po dohodé üEastnlkO porIzen
predem bez ohiedu na vtsledek dotaEniho FizenI.

3. POjEiteIje vlastnlkem predmetu v~’pOjEky a je oprávnèn jej p~enechat do v~pOjEky El jiného u~ivánI.

4. 0 predanla p~evzetipredn,etu v~’pUjEky bude sepsán p~edávaci protokol, kter~’je prlbohou E. 1 této
smbo uvy.
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dánek II.
Doba v$pUjEky

1. v9pOjèka je sjednária na dobu neurdtou ode dne Oëinnosti této smiouvy.

2. VypCijëitel je povinen predmet v~pOj&y vrãtft &ive, ne~ bylo sjednáno touto smlouvou, bude-li se
pOj~itel p~ed~asneho vráceni domáhat z dQvodu, kter9 nemohi ph uzavPeni smlouvy p~edvidat.

3. Püj~iteI se mü~e domáhat p~e&asného vrãceni pfedmétu v9pOjëky take v pFIpadë, 2e jej bude
vypOjéltel u~ivat v rozporu S touto smlouvou.

4. (Jëastnici se zavazuji v budoucnu uzav~it darovaci smiouvu na p~edmèt v9pOj&y, a to v závislosti
na skute~nosti, zda bude na pohzeni pFedmètu vtpOjëky poskytnuta dotace ~i nikoliv. V pripade
poskytnuti dotace dojde k uzavreni darovaci smiouvy a~ p0 skonëeni doby udr2itelnosti projektu.
Nebude-li dotace poskytnuta, uzav~ou O~astnici darovaci smlouvu bez zbyte&iého odkladu p0
skonEeni dotaëniho rIzeni. Uzav~enim darovaci smiouvy dojde k p~evodu vlastnického práva
k predmetu v~püj&y na vypQj~itele a tim take k z~niku této smlouvy o v~’pãjfte.

tienek III.
Práva a povinnosti stran

1. VypOjëitel se zavazuje, ~e na predmetu v~pOjèky nebudou provádëny ~ãdné zmèny a üpravy.

2. POj~itel vtslovné souhiasi S tim, aby byl piedmèt v~pCij&y prenechan vypüj~itelem t~etim osobám
k bezplatnému u~Iváni, ale pouze pod podminkou, ~e I tyto osoby jej budou u~ivat za ü&lem, ke
kterému slou~i. VypOj~itel je v tomto pfipadè oprávnén po~adovat od tretich osob finanëni zálohu
vratnou pfl ~ádném vrácenI pFedmètu v9püj&y zpètvypüjëiteli.

3. Vypüjëitel neni oprãvnèn svtm jménem a na svOj náklad pojistit p~edmet 4pCij&y pro phpad
ztráty, po~kozeni nebo zni~eni.

4. POj~iteI a vypCijëitel se zavazuji navzájem si poskytnout sou~innost pfi p~edáni a p~evzeti p~edmêtu
v~pOj~ky.

5. VypOj~iteI je povinen bez zbyte~ného prodleni oznámit pOj~iteIi jakékoliv po~kozenI, znii~enl,
odcizeni èi ztrátu p~edmëtu v~pOj&y.

6. VypOj~iteI odpovidá pQjEiteli za ve~keré ~kody zpCisobené na predmetu v9pOj&y p0 dobu 4püjëky
a pNpadnè vzniklou ~kodu v piném rozsahu nahradi.

Elánek IV.
Závére~né ustanovenI

1. Préva a povinnosti touto smlouvou neupravené se Ndi pfisIu~n~mi ustanovenimi zákona ~. 89/2012
Sb., obEansk~ zàkonik, ye znëni pozdéj~ich p~edpisCi.
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2. Tato smiouva nab~va platnosti a üc9nnosti dnem jejiho zve~ejnénI v Registru smiuv die zákona
~. 340/2015 Sb.

3. Zmeny a doplñky této smiouvy jsou moThé pouze v pIsemnè podobé. Piatnost a Ci~innost tèchto
zmén a dopiñkO nastává ke dni zve~ejnënIv Registru smluv die z~kona ë. 340/2015 Sb.

4. Uzav~enI této smiouvy schváliia valná hromada dobrovoineho svazku obel Chomutovsko na svém
zasedäni tIne 10.9. 2020, usnesenIm ~isio 3/3/2020.

5. 0 uzavFeni této smiouvy rozhodia Rada statutérniho mésta Chomutova usnesenIm ~. 702/20 ze
dne 21.9. 2026..

6. Tato smiouva se vyhotovuje ye dvou stejnopisech, z nich~ po jednom obdr~I ka~dá ze smiuvnich
stran.

7. SmiuvnI strany prohia~ujI, ~e si smiouvu p~ed podpisem pPe~etiy, pIne porozuméiy jejimu obsahu,
s jejIm obsahem souhlasi a na dOkaz toho pI9pojuji své podpisy.

CNOMUTOVSKO
NknestI 1. M~je 1
43001 Chomutoy

005054255 ®

V Chomutove dne A Q,

Mgr. Milan Marc
p~edseda

q IL 2/1

á~
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PFedavacI protokol

mezi smluvnImi stranami:

Dobrovoint svazek obci Chomutovsko
zastoupen pftdsedou Mgr. Milanem Märcem
I~: 05054265
Sidlo: 430 OlChomutov, Ném. 1. Méje 1
BankovnI spojeni: eND
Oslo ü~tu:
(dale jen ,,pcij~itel”)

a

StatutärnI mésto Chomutov
zastoupené primátorem JUDr. Markem Hrabá&m
iC; 0261891
51db: Zborovskã 4602, 430 28 Chomutov
Bankovni spojeni: KB a.s.
Oslo üEtu:
(déle jen ,,vypiijEitel”)

Püjëitel pftdãvá v souladu se smlouvou o v~’pôj&e pftdmèt 4pOj~ky:

Název Po~et (ks) Misto pftdáni a p~evzeti

porcelánové hrnky
o velikosti 0,221, bile barvy s potiskem a 15 000 Chomutov

vypálenou grafikou s váno~nim motivem mésta

POj~itel dnem podpisu tohoto protokolu p~edává vypüj~iteli 4≤e uvedenç’ p~edmet 4pOjëky.

VypOj~itel prohla~uje, ~e si p~edmèt v9pOj&y
p~ebIrá.

iádnè prohlédl a dnem podpisu tohoto protokolu jej

V Chomutové dne ~J~L~J ~U’1t\

Mgr. Milan Marc
p~edseda

CHOMUTQVSKO
Narnestf 1. Máje 1
4300i Chornutov

605054255 a
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