
~JhIáú~e~Stabitárríí město ______

Magis _________ Jihlavy
smlouva zaevidována

pod Č.: Ý~7bI3c~Ý
Smlouva o výpůjčce prostor budovy Magistrátu města Jihlavy ‘

uzavřená dle 52193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Půjčitel:
Název: Statutární město Jihlava
IČO: 00286010
Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou města
(dále Jen „půjčitel“)

Ve věcech technických jedná za půjčitele Miloslav Beneš, vedoucí oddělení správy
budov odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Jihlavy

Vypůjčitel:
Název: DOC DREAM services s. r. o.
IČO: 05386551
Sídlo: Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava
Zastoupen: Markem Hovorkou, jednatelem a Petrem Kubicou, jednatelem
(dále jen „vypůjčitel“)

Ve věcech technických jedná za vypůjčitele Mikuláš Odehnal

2. Předmět a účel výpůjčky

1. Půjčitel je vlastníkem objektu na adrese U Mincovny 83/6, Jihlava.

2. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli bezplatně k užívání zasedací
místnost v objektu uvedeném v čI. 2. odst. 1. této smlouvy (dále jen „předmět
výpůjčky“) za účelem uspořádání dvou workshopů v rámci Inspiračního fóra,
diskuzní platformy MFDF Jí.hlava.

3. Půjčitel předává předmět výpůjčky ve stavu způsobilém ke sjednanému
účelu užívání.
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Statutární městu ____

4. Vypůjčitel se zavazuje od půjčitele předmět výpůjčky specifikovaný v čL 2.
odst. 1. před zahájením doby Užívání převzít a neprodleně Po jejím skončení
odevzdat ve stavu, v jakém jej převzal.

3. Doba Užívání

1. Tato smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou

od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

2. Předmět výpůjčky bude vypůjčitel užívat v těchto konkrétních dnech a časech:

25. 10. 2021 od 14:00 h do 19:00 h
26. 10. 2021 od 09:00 h do 16:00 h
27. 10. 2021 dvakrát 60 minut v průběhu dne
28. 10. 2021 dvakrát 60 minut v průběhu dne
29. 10. 2021 dvakrát 60 minut v průběhu dne
31. 10. 2021 od 09~0Q h do 16:00 h.

4. Podmínky výpůjčky

1. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze k účelu
uvedenému v článku 2. odst. 2. této smlouvy.

2. Vypůjčitel se zavazuje počínat si tak, aby na předmětu výpůjčky nedošlo ke
škodě. V případě vzniku Škody se vypůjčitel zavazuje tuto v plné výši nahradit‘

3. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání jiné osobě
bez souhlasu půjčitele.

5. Ostatní ujednání

1. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením
sjednané doby v případě, že:

a) vypůjčitel užívá předmět výpůjčky k jinému účelu, než kte~ je uveden v čI.
2 odst. 2. této smlouvy;
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bezprostředně hrozí

6. Kontaktní osoby

b) v důsledku užívání vypůjčitelem vznikla na vypůjčené věci škoda, či tato

2. Vypůjčitel se zavazuje zdržet jakékoliv manipulace s vybavením předmětu
výpůjčky bez souhlasu půjčitele.

1. Kontaktními osobami ve věcech technických na straně vypůjčitele jsou:

Mikuláš Odehnal, tel. č.

2. Kontaktními osobami ve věcech technických na straně půjčitele jsou:

Miloslav Beneš, tel.
Pavel Sahula, tel. č.

7. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
Po jednom vyhotoveni

2. Tuto smlouvu je možné změnit pouze číslovanými písemnými dodatky,
podepsanymi oběma smluvnimi stranami

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněni smlouvy v registru smluv, neníli ve smlouvě
stanovena účinnost pozdější.

smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

5. Po důkladném přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašuji, že tato
smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla uzavřena
pod nátlakem, vtísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí proto
s jejím obsahem. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své vlastnoruční
podpisy.

6. Tato smlouva byla schválena Radou města Jihlavy dne 7.10.2021 usnesením
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7. Půjčitel tímto upozorňuje vypůjčitele na tot že mu poskytuje podporu de
minimis ve výši 30 000 Kč v souladu s nařízením Komise EU Č 1407/2013 ze
dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis. Před podpisem této smlouvy předá vypůjčitel
půjčiteli čestné prohlášení vypůjčitele o výši veškerých podpor malého
rozsahu, které obdržel za uplynulé 3 roky.

19. 10, 2021
Statutární město Jihlava
Bc. Vladislava Hudečková DOC DREAM services a r. o.

půjčitel
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VJihlavě dne

services, s.r.o.

Jana Masaryka 16
586 01 Jihlava

IC: 05386551 olČ: LZ05386551


