
 

 

Město Tábor 
Odbor správy majetku města            *S00FX01T4WQA* 

 

   S00FX01T4WQA 

 

SMM 2/2023-NS 

SO/00004/2023 

Město Tábor 

IČ: 00253014 

se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

zastoupené místostarostou města Mgr. Martinem Maredou 

 jako „Půjčitel“ na straně jedné 

 

 

a   

 

FK METEOR TÁBOR, SPOLEK 

IČO 145 04 553 

se sídlem U Hřiště 271, 390 02 Tábor 

zastoupené předsedou spolku Pavlem Křížem 

 jako "Vypůjčitel" na straně druhé 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 

 

 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE 
 

 

 
I. Vlastnické vztahy a účel výpůjčky  

1. Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem pozemků parc. č. 842/1 a 845/19 v k. ú. Čekanice u 

Tábora. 

2. Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli části pozemků parc. č. 842/1 a parc. č. 845/19  v k. ú. 

Čekanice u Tábora o celkové výměře 47 m2 vyznačených v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 

„předmět výpůjčky“). 

 

 

 

II. Doba a účel trvání výpůjčky  

1. Půjčitel přenechává Vypůjčiteli předmět výpůjčky do užívání na dobu neurčitou.  

2. Výpůjčka části pozemku je sjednávána za účelem tohoto jeho užívání pro umístění sloupů pro 

ochrannou síť proti padání míčů z přilehlého fotbalového hřiště. 

 

 

 

III.   Výše a způsob úhrady za výpůjčku 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky b e z ú p l a t n ě. 



IV.   Závazky smluvních partnerů 

1. Vypůjčitel je oprávněn na předmět výpůjčky umístit sloupy pro ochrannou síť. 

2. Vypůjčitel se výslovně zavazuje o předmět výpůjčky řádně starat. Zejména se zavazuje vlastním 

nákladem provádět úklid a údržbu (zejména opravy povrchu, případně sekání trávy vč. jejího 

odvozu a likvidace dle zákona o odpadech atd.). 

3. Vypůjčitel rovněž výslovně prohlašuje, že na sebe plně přebírá všechny právní důsledky 

vyplývající z umístění svých sloupů pro ochrannou síť na předmětu výpůjčky, zejména 

odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám (např. odpovědnost za úrazy), které vzniknou 

z důvodu jejich neúplného nebo nedostatečného provádění údržby a oprav. 

4. Kromě umístění sloupů pro ochrannou síť není Vypůjčitel oprávněn na předmětu výpůjčky 

provádět žádné stavební úpravy. Porušení tohoto článku je důvodem pro výpověď smlouvy ze 

strany Půjčitele bez výpovědní doby.  

5. Vypůjčitel je povinen zanechat předmět výpůjčky veřejně přístupný veřejnosti, zejména jej 

neoplocovat.  

 

 

V. Ukončení výpůjčky 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.  

2. Dále může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, a 

to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od 

doručení výpovědi. 

3. Po ukončení výpůjčky se Vypůjčitel zavazuje předat Půjčiteli předmět výpůjčky vyklizený a prostý 

jakýchkoliv předmětů či staveb. 

 

 

VI.   Závěrečná ustanovení 

1. Podmínky sjednané v této smlouvě lze změnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Vypůjčitel a 3 

vyhotovení obdrží Půjčitel.  

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Tábora usnesením č. 210/5/2023 ze dne 9.1.2023. 

Záměr výpůjčky byl schválen rozhodnutím Rady města Tábora dne 21.11.2022 usnesením č. 

100/3/2022. 

5. Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Půjčitele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 

ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

6. Vypůjčitel bere na vědomí úmysl a cíl Půjčitele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 

poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  

7. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 

(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského 

úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938, Tábor). 

8. Vypůjčitel prohlašuje, že byl informován o tom, že Půjčitel je povinným subjektem ve smyslu § 2 

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit 

ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění 

v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle 

smlouvu k uveřejnění Půjčitel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření 

této smlouvy.  

9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí 

a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246


 

V  Táboře  dne: 1. 2. 2023      

 

 

 

 

 ……………………..…………….                                                       …………………………………

 Pavel Kříž                                                                                           Mgr. Martin Mareda 

          místostarosta města  



Příloha č. 1:  vyznačení předmětu výpůjčky 

 

 

 
 


