
58/0/oŠIí2006

Smlouva o výpůjčce

Smluvní stľany

Městská část Praha 5, se sídlem náměstí 14. října 4, 150 ZZPraha 5

identifikačníčísl
bankovní spojení

zastoupęná : JUDr. Milanem Janěíkem, staľostou
(dále jen ,,půjčitel")

1) Zálklradní škola waldorfská, Pľaha 5 - Jĺnonĺce,Butovickázz&lg,
pří spěvkov äor ganizac e

se sídlem : Butovickázz8lg,158 00 Pľaha 5 - Jinonice
identifikačníčíslo
bankovní spojení
zastoupená : Ing. Hanou Stľakovou, ředitelkou
(dále jen ,,vypůjěitel ad 1)")

2) Spolek pľo založení\ilaldoľfskéškoly v Praze,
se sídlem : Butovickáglzzł,158 00 Praha 5

identifikačníčíslo
bankovní spojení

zastoupen : Ing. Eugenem Drgoněm, předseda
Ing. Pavlem Rozsypalem, členem výkonnéľady Spolku

(dále jen ,,vypůjčiteladŻ)")

vz av ir a j i podle $ 659 a násl. zákoĺač,.4011964 Sb., občanskéhozĺĺkoníku

smlouvu o výpůjčce:

čll

Půjčitelvykonává v souladu se zákonem č.I3Il2000 Sb., o hlavním městě Ptaze,
v platném zněru a Statutem hl.m.Prahy pľáva a povinnosti vlastníka k nemovitostem, jež jsou

předmětem vypůjček'

a
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1) Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli ad 1) a vypůjčitelí ad 2) za dáJrę stanovených

podmínek v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č,.261612005 ze dne

8.12.2005 tento nemovitý majetek:
- dům číslo popisné 228 postavený na pozemku parcelního čísla 1 13

- pozemek paľcelního čísla 113 o výměře 813 m' , zastavěná plocha a nádvoří.
včetně veškeľých součástí a příslušenství.

2) Půjčitel touto smlouvou prijčuje vypůjčiteli ad l) za dále stanovených podmínek v souladu

s usnesením Zastupitelstva městské části Pľaha 5 č,. 261612005 ze dne 8. 12. 2005 tento

nemovitý majetek:
_ pozemek parcelního čísla 1 14 o výměře 899 mŻ , za\lrađa
_ tesco objekt ev.č. 34 postavený na pozemku parcelního čísla I032l5
- pozemek parcelního čísla I032l5 o výměře 529 m' , zastavénáplocha a nádvoří
- tesco objekt ev.č,.47 postavený na pozemku paľcelního čísla 103216

- pozemek parcelního čísla 103Ż16 o výměře 463 m' , zastavěnáplocha a nádvoří
_ pozemek parcelního čísla 103212 o výměře 2266 m' , zastavěná"plocha a nádvoří
- dům ě' popisné 647 postavený na pozemku parcelního čísla 1032/8

- pozemek paľcelního čísla I032l8 o výměře 579 m' , zastavéná plocha a nádvoří
_ pozemek paľcelního čísla I03Żl4 o výměře 3881 m' , ostatní plocha
včetně veškerých součástí a příslušenství

Člu
Předmět výpůjčky

Nemovitosti jsou zapsaĺé v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pľo hlavní
město Prahu, Katastľální pracoviště Pľaha, na listu vlastnictví 1028 pro katastľální 'őzemi

Jinonice, obec Praha (dále jen ,,předmět výpůjčky").

3) Půjčitel půjčuje předmět výpůjčky uvedený v odst. 1 tohoto článku vypůjčitelům ad 1)

a ad}) k bezplatnému uŽívání na dobu do 30. června 2017, avšak nejdéle na dobu existence
příspěvkové organízace, tj. vypůjčitele ad 1) a existence vypůjčitele ad 2), a to ode dne

nabytí účinnosti této smlouvy. V případě zániku jen jednoho z vypůjčitelů pokľačuje ve

výpůjčce za sjednaných podmínek dosud nezaniknuvší vypůjčitel.

4) Půjčitel půjčuje předmět výpůjčky uvedený v odst. 1 a 2 tohoto článku vypůjčiteli ad 1)

k bezplatnému uŽívání na dobu neuľčitou, avšak nejdéle na dobu jeho existence jako

příspěvkové orgaĺizace, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

čl. nr
Pľáva a povinnosti vypůjčitelů

1) Vypůjčitelé ad 1) a ad 2) prohlašují, Že předmět výpůjčky uvedený v čl. II odst. 1 je ve

stavu způsobilém k spoluužívání pro hlavní účel činnosti i pľo doplňkovou činnost
příspěvkové otganizace podle zÍizovaci listiny vypůjčitele ze dne 23. L 2006 v platném znění

i pro činnost vypůjčitele ad 2), kteľou se rozumí podílení se na fungování školy jako školy
tzv. waldorfského typu' Vypůjčitel ad 1) pľohlašuje, že předmět výpůjčky uvedený v čl. il
odst. 2 je rovněŽ ve stavu způsobilém k spoluuŽívání pľo jeho hlavní i doplňkovou činnost.

2) Vypůjčitel ad 1) je oprávněn bezplatně spoluužívat předměty výpůjčky r'souladu s hlavním
účelem, ke kterému byla příspěvková organizace zÍízena, jakoŽ i k výkonu doplňkové
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činnosti, v souladu se zÍizovací listinou vypůjčitele ad 1) a stejně tak je vypůjěitel ad 2)

oprávněn bezplatně spoluužívat předmět v1ĺirijor<y uvedený v čl. II odst. 1' ke své činnosti

uvedené v odstavci 1. 
?

3) Vypůjčitelé se zavazují po celou dobu výpůjčky se o předměty jejich výpůjčky na své' 
nárĺuay řádně starat a pečovat, tj. zabezpečovat jejich pľovoz' opľavy a údľžbu. Dále jsou

povilrni chľánit předměi jejich výpůjčky pred poskozenim nebo zničením. DodrŽovat a plnit

povinnosti stanovené půjčiteli či vypůjčiteli na zák\aďě právních předpisri na úseku potámí

ächľany, hygieny, bezpóčnosti u oôh'*y při pľáci, ekologických, technických a dalších,

souvise.;ícíóh , piouo"an předmětu jejich výpůjčky. Vypůjčitelé jsou-povinni postupovat při

zaŤizoićní záleŽitosti, t< ňimz jsou povinni dle této smlouvy, s odbornou péčí. Práva a

povinnosti podle této smlouvy vykonavají vyprijčitelé ad 1) a ađ 2) k předmětu výprijčky

uvedený u 8l. ĺ odst. 1 spoiečně, pokud se písemně nedohodnou jinak. Práva a povinnosti

k předmětu výpůjěky uvedenému v ěl. II odst. 2 vykonává vypůjčitel ad 1) sám'

4) Vypůjčitelé se zavazují zabezpečovat ľevize zaŤizeĺí umístěných v přeđmětech výpůjčky ve

stanovených termínech.

5) Vypůjčitelé jsou povinni dbát na pořádek před objektem' na chodnících a ostatních přilehlých' 
pőie^cĺch v rozs_ahu stanoveném obecně zźlvazĺými předpisy nebo vyhláškami a ĺaŕízęnimi

místních správních oľgánů.

6) obě smluvní stľany se zavazují poskytovat nezbytnou součinnost k získání veškeľých

povolení ze stľany stavebních a jiných správních úřadů potřebných k ľealizaci vzájemně

dohođnuých stavebních změn.

7) Vypůjčitelé ad 1) a ad 2) jsou povinni pruběŽně podle potřeby nebo pokynů půjčitele- 
p.*đact opľavy a drobnou údržbu předmětu jejich výpůjěek a postupovat dle metodického

pokynu prijeiteĺe schváleného RMČ Pľaha 5 usnesením č,. 43l156412005 ze dne 15.11.2005.

Jednotlivé zakázky nesmí překročit finanční limit stanovený výše uvedeným metodickým

pokynem. Veškeľé opravy ä úp'uuy na předmětu jejich výpůjčky jsou součástí předmětu

je:ióľr výpůjčky. Akce investičního charakteru (rekonstrukce budov) zajišťuje půjčitel.

8) Vypůjčite1é nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu půjčitele přeđmět jejich' 
uýp,i:ety přenechávát k užívání jinému, ani je zatěžovat, zcizovat, zastavovat, půjčovat,

zatciovatvěcnými břemeny, nájemními smlouvami na dobu neuľčitou, ani jinými právními

vadami. Právni úkon podle tohoto odstavce uzavÍený bez souhlasu druhého vypůjčitele je

neplatn;ý. Písemné piavnĺ úkony podle tohoto odstavce, týkající se předmětu nájmu

uvedeného v č1. il ođst. 1, podepisují obavypůjčitelé společně,jinakjsou neplatné.

9) Zaplnění práv apovinností podle této smlouvy týkající se předmětu výpůjčľ<y uvedeného

v čl.il odst.2, odpovídápouzevypůjčitel ad 1)'

čl. rv
Pľáva a povinnosti vypůjčitele _ nájem

1) Vypůjčitelé jsou oprávněni, při dodrŽení podmínek uveđených v čl. il odst. 8, přenechat
' eí.i ir.a*ci ' 

jejich výpůjčky do nájmu jiné právnické nebo Ęzické osobě pouze na

dobu uĺčitou, ně;aet" íšuk 
''u 

dobu jednoho roku. Nájemní smlouva musí b;it uzavřena

tak, aby nájem skončil vždy k 30. červnu.
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Vypůjčitelé jsou opľávněni, při dodrŽení podmínek uvedených v č1. il odst. 8, přenechat

část předmětu jejich výpůjěky do nájmu jiné právnické nebo fyzické osobě na dobu neurčitou

s tříměsíění výpovědní lhůtou, bez omezení výpovědních důvodů jen se souhlasem půjěitele.

z) Využití a uvolňování sluŽebních byrů v budovách škol v návaznosti na usnesení RMČ
Pľaha 5 č,. 1711J402002 není předmětem této smlouvy, pľotoŽe vypůjčitelé nedisponují
Źádĺým služebním bytem v budově školy.

3) Vypůjčitelé jsou povinni do kaŽdé nájemní smlouvy týkající se předmětu jejich výpůjček'
zařadit jako zvláštní ujednání toto ustanovení:

',Smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv

vedené ÚvĺČ Pľaha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní
stľany pľohlašují, Že tyto skutečnosti nepovaŽují za obchodní tajemswí ve smyslu $ 17

obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek"'

4) Vypůjčitelé jsou oprávněni, při dodrŽení podmínek uvedených v čl. il odst. 8, vykonávat
veškeré další činnosti související s přenecháním nebytových prostoľ do nájmu, zejména:
. výběr nájemců nebytových prostoľ auzaviľání příslušných nájemních smluv
. provádění běžných oprav aidrżby pronajímaných prostor na náklady vypůjčitelů
. zajištěníbezpečnostipľonajímanýchpľostor
. dodľŽování bezpečnostních, hygienických, protipoŽárních ajiných předpisů

5) Na zák|adě ustanovení $ 36 zákona č. 131i2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů mají vypůjčitelé povinnost zveřejnit prostřednictvím odboru školswí a
kultury UMC Pľaha 5 záměr pronajmout nebytový prostoľ 15 dnů před jeho schválením
vyvěšením na úřední desce půjčitele, aby se k němu zájemci mohli vyjádřit a předloŽit své

nabídky' V případě, Že tato podmínka zveřejnění záměru vypůjčitelů nebude v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. I3llŻ000 Sb., o hlavním městě Ptaze, ve znění
pozdějších předpisů uskutečněna, je právní úkon (nájemní smlouva) od počátku neplatný.

6) Vypůjčitelé budou uzavirat nájemní smlouvy na nebytové prostory a dbát na dodrŽování
smluvních podmínek ze strany nájemce' zejména úhľadu nájemného na účet vypůjčitelů,
případně vzniklé dluhy na nájemném bude na nájemci vymáhat bez zbyteěného odkladu tak,

aby nedošlo k pľomlčení dluhu.

7) Vypůjčitelé jsou oprávněni, podle dohody, přijímat nájemné nebytových pľostoľ na svůj účet

s tím, że so výnosy použijí na pokľytí nákladů spojených s pronájmem a následně jsou

vypůjčitelé oprávněni zisk pouŽít v souladu se zákonem č,. 25012000 Sb., o. ľozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vypůjčitelé jsou povinni zas\at půjčiteli jeden originální výisk nájemní smlouvy' a to do
p ě t i dnů ode dnejejího podepsání.

9) Vypůjčitelé jsou povinni napoŽádttní umožnit půjčiteli kontrolu předmětu uýpůjčky.

10) Činnost, ke které se vypůjčitelé touto smlouvou zavázalí,jsou povinni uskutečňovat podle
pokynů půjčitele a v souladu s jeho zź$my, které vypůjčitelé znají nebo musí znát.
Vypůjčitelé jsou povinni oznámit půjčiteli všechny okolnosti související s předmětem této

smlouvy, kteľé zjisti|i a jež' mohou mít vliv na změnu pokynů půjčitele. Nedojde-li ke změně
pokynů nazźtklaďě sdělení půjčitele, postupují vypůjčitelé podle původních pokynů půjčitele.
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11) Vypůjčitelé odpovídají za škodu vzniklou na objektech převzatých od půjčitele na základě
této smlouvy, |edaŽe futo škođu nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné'péče.

12) V případě ukončení této smlouvy, tj. skončení výpůjčky, jsou oo.1ĺn r' vypůjčitelé
formou písemného předávacího pľotokolu vľátit předmět výpůjčky půjčiteli ve stavu
přiměřeném obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě 30 đnů ođ ukončení smlouvy, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

1 3) Vypůjčitelé jsou povinni postupovat způsobem uvedeným v předchozím odstavci i v případě,
jakmile předmět jejich výpůjčky jiŽ nehod\ajiz jakýchkoliv důvodů nadále užívat.

cl. v
Pľáva a povinnosti půjčitele

1) Půjčitel je oprávněn provádět kontrolu dodržování podmínek této smlouvy vypůjčiteti,
v případě vzniklých závad' týo prokazatelným způsobem zdokumentovat a oznámitżttvady a
nedostatky nepľodleně vypůjčitelům, stanovit lhůty k odstranění zjištěných zźlvad'.

2) Půjčitel je-ve věcech smluvních, spojených s výkonem předmětu této smlouvy, zastoupen
Radou MČ Pľaha 5 a ve věcech ieónnicto-administrativních vedoucím odboľu školství a
kultury ÚvĺČ Praha 5.

3) V případě ukončení této smlouvy, tj. skončení výpůjčky, je povinen půjčitel foľmou
písemného předávacího protokolu převzít předmět jejich výprijčky zpět od vypůjčitelů ve
stavu přiměřeném obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení smlouvy, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak. V protokolu bude zaznamenán stav předmětulejich
výpůjčky, jeho případné závađy a odchylky od běŽného opotřebení.

4) Půjčitel je oprávněn požadovat vydání (vyklizení) předmětu výpůjčky vypůjčiteli i před
skončením doby výpůjčky, pokud tito budou nemovitosti uŽívat v rozporu s účelem' ke
kteľému mají sloužit, nebo je budou užívat v rozporu s touto smlouvou, ńebo nebudou plnit
povinnosti, kjejichž plnění se touto smlouvou zavázali, a to bezodkladně. Půjčitel je
oprávněn, po objektivním zhodnocení naplněnosti předmětu výpůjčky, pouŽit část předmětu
výpůjčky k dalšímu využití.

5) Půjčitelje oprávněn pruběžně provádět kontrolu użívání předmětu výpůjčky, zejménaformou
řádné, příp. mimořádné inventarizace majetku.

CI. VI

Závěrečná ustanovení

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stľanami příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

2) Účastníci prohlašují, Že se výslovně dohodli na tom, že platnost nájemní smlouvy uzavřené
mezi Městskou částí Praha 5 jako pronajímatelem a Záklađní školou waldorfská, Pľaha 5 -
Jinonice, Butovická 228/9 jako nájemcem dne 8. 6. 2001, ve znění dodatků ě. 1 aŽ 3
(podepsaných i vypůjčitelem ad}), končí dnem nabytí účinnosti této smlouvy o výpůjčce.
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3) Změny a doplfüy tétosmlouvy mohou být provedeny pouze písemnými pruběžně
číslovanýmidodatky podepsanými oběma úěastníky.

4) Smlouva automatick y zaniká,pokud vypůjčitelad' I) ztratizpůsobilost k pľoiozování činností
k účelu,k němuž mu byl předmět výpůjčkypůjčitelemsvěřen do bezplatného uŽívání.

5) Doručováním písemnosti pro účelytétosmlouvy se ľozumídoručeníosobně nebo poštou.
osobně je písemnost doľučena, jestliŽe adľesát převzetí písemnosti písemně potvľdí.Doručęní
písemnosti poštou je splněno, jakmile pošta písemnost doľučínebo jakmile ji vrátí
odesílateli z posledni zĺáméadresy adľesáta jako nedoručitelnou. Úeinty doručení
nastanou i tehdy, jestliŽe pošta písemnost vľátíodesílateli jako nedoručitelnou a adresát
svým jednáním doručenízmaŤi| nebo jestliŽe ađtesátdoručenípísemnosti odmítl.

6) Smlouva byla vyhotovena v osmi výiscích, znichž půjčitelobđržíčtyři výtisky a
vypůjčitelépo dvou qitiscích.

7) Smluvní stľany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedenéMČPraha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačenítétosmlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní
strany pľohlašují,Že týo skutečnosti nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $ I7
obchodního zákoníku a udělují svolęní k jejich uŽiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalšíchpodmínek.

8) Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu a účinnostidnem I. L 2006.

9) Účastníciprohlašují, Že si smlouvu přečetli, Že smlouva byla uzavřena svobodně a váŽně,
určitě a srozumitelně, coŽ stvľzujísvými podpisy

tl ? 0ł Ż006

V Pľaze dne


