
Smlouva o výpůjčce č. 10776l2022IOIaMH

uzavřená podle § 2193 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

zastoupené xxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru investic a místního hospodářství zmocněným k podepisování

nájemních smluv usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1473/RMOb1822/23/20 ze dne

27. 01. 2020

 

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

VS:

 

dále jen „půjčitel“

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o.

Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava

zastoupené Mgr. Mxxxxxxx MXXXXXXXX HXXXXXXXX, ředitelka

 

IČ: 68917066

DIČ : CZ 68917066

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

 

dále jen „vypůjčitel“

Obsah smlouvy
 

čl. I. Úvodní ustanoveni

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností vdobě jejího

uzavření. Změny údajů se strany zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
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. ll. Předmět a účel výpůjčky

Movitý majetek, jmenovitě, 8 ks prodejních plátěných stánků, je veden V majetku statutárního města Ostrava,

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Půjčitel přenechává vypůjčiteli 8 ks prodejních plátěných stánků (dále též jen předmět výpůjčky), které jsou

specifikovány V příloze této smlouvy.

Účelem výpůjčky je stánkový prodej na akci „Setkání (nejen) evangelické mládeže“ konanou dne 23. 9. 2022 na

Husovo náměstí.

. III. Doba výpůjčky

. Tato smlouva je uzavřena na dobu jednoho dne, a to 23. 9. 2022.

. IV. Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen:

čl.

3.

a) užívat předmět Výpůjčky jen k účelu vymezenému V této smlouvě;

b) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu všechny závady, které podstatně brání řádnému užívání předmětu

Výpůjčky;

c) udržovat převzatý předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu výpůjčky a provádět

vlastním nákladem údržbu předmětu výpůj čky;

d) dodržovat technické pokyny k obsluze stánků (viz příloha č. 1 této smlouvy).

. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky.

. Půjčitel souhlasí s přenecháním předmětu výpůjčky nebo jeho části k užívání třetí osobě či osobám, přitom je

vypůjčitel povinen zabezpečit dodržování veškerých podmínek této smlouvy rovněž ze strany těchto třetích osob.

. Vypůjčitel bere na vědomí, že dovoz a instalaci předmětu výpůjčky na místo určené vypůjčitelem včetně zpětné

demontáže a odvozu předmětu výpůjčky zajistí půjčitel prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby

Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ: 00097381.

V. Ustanoveni přechodná a závěrečná

Veškeré změny této smlouvy o výpůjčce je nutno učinit V písemné formě, vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této

smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,

účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv.

Zveřejnit smlouvu V registru smluv se zavazuje půjčitel.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží dvě

a vypůjčitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni za nápadně

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O řádném předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli a předání zpět předmětu výpůjčky půjčiteli bude vyhotoven

předávací protokol, který pořídí určený zástupce půjčitele spolu s učeným zástupcem vypůjčitele.
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čl. VI. Doložka platnosti právního jednání

Vypůjčitel potvrzuje, že podmínka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozděj ších předpisů, byla splněná.

O uzavření této nájemní smlouvy rozhodl odbor investic a místního hospodářství úřadu městského obvodu na základě

rozhodnutí rady městského obvodu č. 1473/RMOb1822/23/20 ze dne 27.1.2020.

Příloha:

technicke pokyny k obsluze stánků

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 1. 8. 2022

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za půjčitele

Datum: 10. 8. 2022

Místo: Ostrava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. MXXXXXX MXXXXXXX HXXXXXXX

ředitelká
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Technické pokyny k obsluze stánku

Prodejní stánek „Mobil“ - Pevný pult 1,9 m

I. Technická specifikace stánku

Yizualizace :

Celní pohled

 

dníplachty a bočníchňplachet .,

    

Technický popis a vybavení stánku :

Dřevěný prodejní stánek s pevným pultem včetně vrchní a přední plachty. Šířka stánku je 1,9 m, hloubka 1,6 m.

Dřevěná konstrukce stánku je opatřena ochranným nátěrem. Součástí stánku je spoj ovací materiál a opláštění ze

100% bavlněné stanovky s hydrofobní úpravou. Barva plachet stánku je tmavě hněda s béžovýrn volánem.

II. Srtének obsahuje

2 ks tzv. Ačka — přešroubovaná 2 ks noha delší

2 ks noha kratší
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2 ks tyčka l,6m

2 ks tyčka l,3m

2 ks tyčka l,1m

2 ks panty

8 ks vratový šroub 6x40

8 ks matka M6

2 ks hranolek s výřezy na koncích

l ks hranolek rovný s kolíky na koncích

l ks pult širší — vrchní

1 ks pult užší — spodní

2 ks větrovací tyčka — délka 0,9m se šikminami

2 ks vratový šroub 6X100 — slouží k přišroubování větrování na nohu

26 ks vratový šroub 6x70 — slouží na veškeré ostatní spoje

28 ks podložka průměr 6mm velkoplošná

28 ks matka M6 křídlová

1 ks vrchní plachta s volánem

1 ks plachta kolem pultu

1 ks plachta zadní

2 ks plachta boční
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Obecné pokyny

Na konstrukci, plášť stánku je zakázáno jakéhokoliv připevňování reklam, dekoračních předmětů, osvětlení,

aj. bez souhlasu půjčitele.

Stánek nesmí být jakkoli nájemcem (uživatelem) stavebně a konstrukčně upravován.

Stánek musí být umístěn pouze na vodorovnou nejlépe zpevněnou plochu se zajištěným odvodem

povrchových vod mimo stanoviště stánku.

Stánek nesmí být dlouhodobě umístěn ve vlhkém prostředí.

Boční a zadní plachty mohou být dočasně uživatelem demontovány pomocí suchých zipů. Při navlhnutí

veškerých krycích plachet stánku je třeba je nechat řádně proschnout. Plachty se čistí pouze kartáčováním. Při

jejich montáži se nesmí stoupat na spodní tyčky konstrukce stánku, neboť hrozí jejich prolomení.

Pře zpětném předání stánku bude tento předán ve zcela smontovaném a úplném nepoškozeném stavu

obsahující všechny součásti dle bodu II.

Stánky musí být dle vybavení a sortimentu po celou dobu užívání vybaveny min. 1 ks přenosným hasicím

přístrojem např. práškovým s hasici schopnosti nejméně 21A s min. náplní hasiva 6 kg.

Tepelné zdroje a spotřebiče není možné umístit ve stánku.

Je zakázáno používat ve stánku necertifikované, poškozené nebo závadné el. spotřebiče a pohyblivé el.

přívody (např. prodlužovací kabely apod.) nebo ponechat el. spotřebiče a zařízení ve stánku zapnuté bez

přítomnosti odpovědné osoby.

Napojení elektrospotřebičů použitých ve stánku na vnější zdroj elektrického proudu bude proveden pouze

oprávněnou a odborně způsobilou osobou.

Provoz elektrických a jiných spotřebičů a zařízení používaných ve stánku bude zejména V souladu s těmito

předpisy :

- ČSN 33 1610(ed.2) — Revize a kontroly el. spotřebičů během používání,

- ČSN 34 3100 — Bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu el. zařízení,

- ČSN 34 0350 — Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení,

- Doporučení ČES 00.02.94 — První pomoc při úrazech el. proudem,

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty:9/2009+ZI,Z2,

- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení: 12/ 1997,

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, V platném znění,

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru, V platném znění,

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.


