
S M L 0 U V A „

o poskytnutí motorového vozidla pro tajemníka MC Praha 17

pro služební i soukromé účely

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b

IČO: 00231223

zastoupená: starostkou Mgr. Alenou Kopejtkovou

(dálejen "první smluvní strana ")

a

Pan

Bc. Petr Loučka

datum narození: 1973

bytem: Praha 6

(dálejen "druhá smluvní strana ")

)
—

uzavírají tuto smlouvu o užívání služebního motorového vozidla.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje užívání služebního osobního vozidla typ Škoda Superb Style

1,8 TSI 132 kW DSG VIN: , RZ-, V pořizovací ceně

676.110 Kč, druhou smluvní stranou.

Vozidlo je havarijně pojištěno u České pojišťovny, a.s. a ke dni předání má dle stavu

tachometru ujeto 41 541 km.

Toto vozidlo první smluvní strana předává ke dni podpisu kužívání pro služební i

soukromé účely stím, že podle § 6, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů se bude měsíčně zvyšovat základ daně druhé smluvní strany

(tajemníka Úřadu městské části Praha 17) o hodnotu tzv. naturálního plnění, tj. o 1 %

z pořizovací ceny přiděleného vozidla. Tato částka činí 6761,- Kč.

Užívání služebního motorového vozidla se sjednává zejména pro plnění služebních

povinností vyplývajících z funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 17.

III. Podmínky užívání

Druhá smluvní strana se podpisem této smlouvy zavazuje:

a) řádně kontrolovat dobrý technický stav svěřeného vozidla,

b) ohlásit neprodleně pracovníkovi odpovědnému za provoz vozidel ÚMČ všechny

nedostatky V technickém stavu vozidla, jeho poškození nebo zcizení, ztrátu dokladů

apod.,

c) zúčastňovat se ve stanovených termínech všech školení v odpovídajících předpisech pro

řidiče motorových vozidel a podrobit se povinným lékařským prohlídkám,

d) v záznamu o provozu vozidla vést evidenci ujetých kilometrů pro služební účely a

soukromé účely V samostatných řádcích knihy jízd vozidla,

e) evidenci o ujetých kilometrech měsíčně předkládat Odboru hospodářské správy ÚMČ, a



to nejpozději do 3. pracovniho dne následujícího měsíce,

Í) měsíčně uhradit vypočtené náklady za pohonné hmoty spotřebované při soukromých

cestách, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce složením příslušné částky

V hotovosti na pokladně úřadu,

g) na vyžádání předvést odpovědnému pracovníkovi Odboru hospodářské správy ÚMČ

vozidlo k odečtení stavu ujetých kilometrů,

h) dbát na hospodárnost při používání svěřeného vozidla,

i) při dopravní nehodě nebo poruše zabezpečit svěřené vozidlo proti dalším škodám a

neprodleně informovat odpovědného pracovníka ÚMČ o nastalé situaci,

j) uzavřít na svoje jméno pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu povolání,

k) řádně uzavřít a zabezpečit vozidlo po zaparkování při služebních a soukromých cestách,

popř. při parkování vmístě bydliště s využitím všech technických bezpečnostních

zařízení, jimiž je vozidlo vybaveno. Při nedodržení tohoto závazku ponese všechny

škody druhá smluvní strana.

První smluvní strana se podpisem této smlouvy zavazuje:

a) hradit podle předložených potvrzení všechny výdaje nezbytné pro provoz vozidla při

plnění pracovních povinností,

b) zabezpečit havarijní pojištění vozidla a tzv. “zelenou kartu,“ pro případné zahraniční

cesty,

c) hradit povinné pojištění vozidla,

(1) zajišťovat řádný technický stav vozidla a zabezpečovat provádění oprav,

e) kontrolovat spotřebu PHM na přiděleném vozidle,

Í) provádět soustavnou kontrolu dodržování povinností stanovených druhé smluvní straně

touto smlouvou.

IV. Zvláštní ustanovení

Druhá smluvní strana je oprávněna z důvodů zřetele hodných (např. z důvodu náhle

zdravotní indispozice nebo budou-li to vyžadovat jiné nenadálé závažné okolnosti, které

nebylo možno předvídat) přenechat řízení vozidla třetí osobě, která je k tomuto řízení

způsobilá dle přísl. právních předpisů.

Řízení vozidla touto třetí osobou musí být vždy druhá smluvní strana přítomna, přičemž

je povinna předtím, než umožní řízení třetí osobě, se v rámci možností přesvědčit, zda

tato osoba splňuje všechny zákonné předpoklady k řízení, zejména zda disponuje přísl.

řidičským průkazem, nenachází-li se pod vlivem návykových či psychotropních látek a

léků, které mají vliv na snížení způsobilosti k řízení vozidla apod.

Druhá smluvní strana se tímto ujednáním nezprošťuje odpovědnosti za škodu, která bude

způsobena třetí osobou, které svěřila řízení vozidla dle tohoto článku, a která nebude

uhrazena příslušnou pojišťovnou. V tomto případě, vznikne-li takto druhé smluvní straně

škoda, tato má nárok domáhat se odškodnění na třetí osobě, které svěřila řízení vozidla,

dle obecných právních předpisů.

Není-li vtéto dohodě ujednáno jinak, platí příslušná ustanovení Nařízení tajemníka č.

3/2010 Předpis pro provoz a údržbu služebních vozidel, v platném znění.



V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na dobu

neurčitou se sedmidenní výpovědní lhůtou. Ke dni skončení této smlouvy je druhá

smluvní strana povinna vrátit přidělené vozidlo.

2. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení 000271/2021 ze dne 26.7.2021. Je sepsána

ve 2 vyhotoveních, znichž 1 obdrží první smluvní strana a 1 druhá smluvní strana

Zodpovědným pracovníkem ÚMČ pro účely této smlouvy vymezené V čl. III. se stanovuje

vedoucí Odboru hospodářské správy.

3. Zrušuje se předchozí smlouva č. 2019/0149 o poskytnutí motorového vozidla pro

starostku MČ Praha 17 pro služební a soukromé účely.

4. Tato smlouva vstupuje V účinnost dnem uveřejnění V centrálním registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne .................................. V Praze dne ..................................

první smluvní strana druhá smluvní strana


