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DODATEK č. 1
ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě, evidenční číslo smlouvy

08453/2020/RRC

I' *cal?Smluvní strany !..4 i ) ,
l ; ; ' ' _ __

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18Ostrava
zaStOUpen: Janem Krkoškou, MBA

náměstkem hejtmana krale
IČQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu 1650676349/0800

(dále jen „půjčitel“)

A

2. Dalibor Tesař
se sídlem: Ve Vrbíně 1120/4, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
provozovna: Penzion nad stájí
zastoupen(a/o): Daliborem Tesařem
ICQ: 18102140
DIC: (218102140
bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. 5.
číslo účtu: 247610361/0300

(dále jen „vypůjčítel“)

I I .
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2021 smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě
evidenční číslo 08453/2020/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výpůjčka
a budoucí darování elektrokol a nabíjecích stojanů půjčitelem vypůjčíteli.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy zejména s ohledem na úpravu
podmínek půjčování elektrokol.

Klasifikace informací: Neveřejné



III.
Změna smlouvy

Příloha č. 2 smlouw se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku:

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž půjčitel obdrží tři vyhotovení a vypůjčitel
jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stanou,
nestanoví— Ii zákončc.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon () registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento
dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede
v souladu se zákonem půjčitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 Půjčovní podminky elektrokol.

6. Doiožka platnosti právního jednání die ust. & 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 28/1871 ze dne
25. 10. 2021.

05 „GB, 2012 “[ 74/11/
V Ostravě dne ................. V&Ám/V'áně/JJJ......

za vypůjčitele

na základě pověřeni
hejtmana kraje
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Příloha č. 1 -Půjčovní podmínky elektrokol
1.

10.

11.

Vypůjčitel je dle této smlouvy a podmínek oprávněn poskytovat elektrokola svým klientům
azákazníkům (dále jen „klíenti“) kdočasnému používání.
Vypůjčitel je povinen seznámit klienty sobsluhou elektrokol a poučit je, aby elektrokola
používali takovým způsobem, aby nedošlo kjejich poškození.
Půjčitel žádným způsobem nezodpovídá za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti
s provozem předmětu výpůjčky.
Vypůjčitel je povinen zajistit, aby byli klienti po celou dobu používání elektrokol vybaveni
ochrannými prvky, zejména cyklistickou přilbou.

Vypůjčitel je oprávněn vybírat od klientů poplatek, který bude sloužit pro účely úhrady
nákladů, které souvisí s provozem předmětu výpůjčky (dále jen „poplatek“), a to zejména
náklady na:
- elektrickou energii spotřebovanou na dobíjení elektrokol,
- na uskladnění elektrokol,
» personál obsluhující předmětvýpůjčky,
- běžnou údržbu elektrokol,
součástí poplatku nesmí býtjakýkoliv zisk vypůjčitele.
Poplatek nesmí přesáhnout následující výše za jedno poskytnuté elektrokolo klientu
kdočasnému používání:

Horské/terénní elektrokolo

Počet hodin používání Výše poplatku

2 hodiny 200 Kč

4 hodiny 250 Kč

8 hodin 400 Kč

1den 450 Kč

Vypůjčitel je oprávněn poskytnout elektrokola svým klientům kdočasnému používání
nejdéle nadobu 3 po sobějdoucích kalendářních dnů.
Vypůjčitel je oprávněn po klientovi požadovat složení vratné zálohy při poskytnutí
elektrokola klientu kdočasnému používání, výše této zálohy však nesmí přesáhnout částku
5.000,- Kč.

. V případě, že vypůjčitel provozuje vrámci své činnosti půjčovnu obdobných věcí jako
předmět výpůjčky (tedy zejména elektrokola) musí být tyto věci a předmět výpůjčky
poskytovány klientům za stejných podmínek svýjimkou výše poplatku.
Vypůjčitel není oprávněn využívat předmět výpůjčky jinak než kposkytování kdočasnému
používání jeho klientům za účelem uvedeným v čl. IV této smlouvy.
Vypůjčitel je povinen zajistit v každé jednotlivé sezóně (tj. kalendářním roce) poskytování
elektrokol k dočasnému používání klientům alespoň v termínu od 1. 4. do 30. 9. daného
kalendářního roku, a to v pracovních dnech v čase od 9:00 do 17:00, o víkendech, svátcích
a dnech pracovního klidu v čase od 8:00 do 18:00. Smluvní strany se mohou dohodnout,
že poskytování elektrokol kdočasnému užívání klientům může probíhat i vjiných
termínech. Na tomto se musí půjčitel a vypůjčíte! dohodnout písemně (e-mailem). Provozní
doba bude před začátkem výpůjčky svěřených elektrokol konzultována spůjčitelem.
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12.Vypůjčitel je povinen zajistit možnost výpůjčky (vyzvednutí a vrácení) elektrokol po
předchozí telefonické domluvě či webové rezervaci (prostřednictvím rezervačního systému)
vmístech, která běhemvíkendů, státních svátků adnů pracovního volna nefungují.

13.Vypůjčitel je povinen zajistit dostupnost stojanů a elektrokol pro všechny zájemce z řad
široké veřejnosti na veřejně přístupném místě a rovněž možnost výpůjčky pro všechny
vypůjčitele z řad široké veřejnosti, ne pouze pro své hosty (tato povinnost se týká zejména
výpůjčních místv penzionech a hotelích).

14.Vypůjčitel je povinen propagovat projekt E-kola pro kraj a web
www.severnimorava.travel/ekola na svých propagačních platformách (tzn. webových
stránkách vypůjčitele, sociálních sítích apod.), a to minimálně dvakrát do roka v sezóně
výpůjčky elektrokol.
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