
Číslo jednací: MCBS/2021/0193972/KINV
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Půjčitel:
jednající prostřednictvím:

sídlo: (doručovací adresa)
IČ:

Statutární město Brno, městská část Brno ; střed
Bc. Petra Štiky, MBA, LL.M., tajemníka ÚMČ BS
na základě usnesení RMČ/2021/xx;x4
Dominikánská2,60l69Brno ?- ::
449 92 785

a

Vypůjčitel:
sídlo: (domčovací adresa)
jednající prostřednictvím:
Ič:

CupSystem, s.r.o.
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Juraj Haberl, jednatel
291 40 358

uzavírají smlouvu o výpůjčce následujícího znění:

I.

Předmět výpůjěky

(l) Půjčitel dává touto smlouvu vypůjčiteli do bezplatného dočasného užívání nebytový
prostor č. 102, o celkové podlahové ploše 126,8 m2, nacházející se v 1. NP + galerii domu
č. p. 478, č. or. 1l, na pozernku' p. č. 185, v k.ú. Město Brno, tedy v domě na ulici Orlí 1l
vBrně (dále též jen ,,předmět výpůjčky?). Nebytový prostor, který je předmětem
výpůjčky dle této smlouvy, je zakreslen v situačním plánku, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako přiloha č. 1.

(2) Statutární město Brno je výlučným vlastníkem výše uvedené nemovitosti, ve které
se pře?ět výpůjčky nachází. Městské části Brno-střed byla tato nemovitost v souladu
se Statutem města Brna svěřena.

(3) Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen se stavem předínětu výpůjčky a všemi podmínkami
i případnými omezeními užívání předmětu výpůjčky a v tomto stavu jej přejímá.

II,

Úěel výpůjěky

(l) Půjčitel dává vypůjčiteli prostor specifikovaný čl. I. této smlouvy do výpůjčky za účelem
zajištění skladového, distribučního a evidenčního zázemí pro vratný systém í'íádob
v rámci adventních trhů pořádaných v roce 2021 stahitárním městem Brnem, městskou
části Bmo-střed a jejich příspěvkovými organizacemi.

III.

Doba výpůjěky

(l ) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 25.11.2021- 23.12.2021.
(2) Nejpozději v den skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předmět výpůjčky vyklidit

a předat ve stavu, v jakém jím byl převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
(3) V případě prodlení vypujčitele s vyklizenim a předáním předmětu výpůjčky, je vypůjčitel

povinen hradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu škody.
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IV.

Provozní náklady

(l) Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje hradit veškeré provozní náklady spojené
s užíváním předmětu výpůjčky předané správcem prostom specifikovaného v čl. I. této
smlouvy, kterým je organizační složka Správa nemovitostí městské části Brno-střed.

(2) Spotřebovaná elektrická energie a úhrada za vodu bude vypůjčiteli přefakturována
správcem prostom. Vypůjčitel se zavazuje náklady uhradit dle splatnosti postoupených
faktur.

V,

Doložka schválení dle 8? 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(l) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na xQx. schii Rady mestské části Brno střed,

konané dne xx.xx.202 1, usnesením č. RMČ/xxxx/xx/xx..
g, !-1, le g-l / A o /<

VI.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvni strany berou na vědomí a souhlasí s tírn, že tato smlouva, včetně jejích
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k infortnacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon?), vyjma informací
uvedených v § 7 - § 1l zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registm smluv (zákon o
registm smluv), v registm smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

(3) Tuto smlouvu ?ze měnit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze pisemnýíni
dodatky.

(4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
(5) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž půjčitel obdíží dvě vyhotoverií

a vypůjčitel jedno vyhotovení.

(6) Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašuji, že je sepsána
podle jejich pravé a skutečné v?ůle, srozumitelně a určitě, a na důkaz svobodné a vážně
projevené vůle níže připojují svo5e podpisy.

2 3 -11- 2021
V Brně dne

2 3 -11- 2021
V Brně dne ..................

Za půjčitele: O

,,,,,,,,
tajemní: ůMč Brno-střed
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