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Smluvní strany 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
se sídlem: Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 
IČ: 70884561 
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) 

dále jen „půjčitel" na straně jedné 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
zastoupený: j n g _ Ivanem Strachoněm 

námestkem hejtmana kraje 
IC: 70890692 
DIČ: CZ70890692 

dále jen „vypůjčíte!" na straně druhé 

XX. 
Základní ustanovení 

Tato smlouva je uzavřena dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáte jen 
„občanský zákoník") a v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o majetku ČR"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smiuvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. 

XII. 
Předmět smlouvy 

1. Půjčitei prohiašuje, že Česká republika je výlučným vlastníkem a Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje je příslušný hospodařit s pozemkem pare. č. 3006/58, orná půda 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Karviná, pro k. ú. a obec Český Těšín, na LV č. 7163. 

2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli do užívání pozemek uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy se 
všemi součástmi a příslušenstvím (dáie jen „předmět výpůjčky") a zavazuje se mu umožnit jeho 
bezplatné dočasné užívání. 

IV. 
Účel smlouvy 

1, Účelem výpůjčky je realizace a provozování stavby „Integrované výjezdové centrum Český 
Těšín" (dále jen „stavba") v rámci projektu „Výměna pozitivních zkušeností" (dáie jen 
„projekt"). 

2. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu ERDF v rámci operačního programu 
INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020, prioritní osy 4 - Spolupráce institucí 
a komunit, specifického cíle 4.1. - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním 
regionu, investiční priority l i b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy 



a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce 
a spolupráce mezi občany a institucemi. 

V. 
Doba trvání výpůjčky 

1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to 8 let od nabytí účinnosti této smiouvy. 

2. Nebude-li zahájena realizace stavby ani do 31. 12. 2016^ anebo projekt nebude vybrán 
k financování v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 -
2020, smlouva se ruší 

- dnem 1. 1. 2017 v případě, že stavba nebude zahájena ani do 31. 12. 2016 anebo 

- dnem následujícím po obdržení informace vypůjčitelem o tom, že projekt nebyl vybrán 
k financování v případě, že projekt nebude vybrán k financování v rámci operačního programu 
INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020; o této skutečnosti bude vypůjčitei 
půjčitele bezodkladně informovat. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. 
Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smiuvní straně. Výpovědní lhůta je tři 
měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smiuvní 
straně. 

4. Pfijčitel může odstoupit od této smlouvy a domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky 
i před skončením stanovené doby výpůjčky, pokud vypůjčitei neplní řádně a včas své povinnosti, 
a to zejména neužívá-li vypůjčitei předmět výpůjčky řádně nebo užívá-N jej v rozporu s účeiem, 
ke kterému má sloužit, nebo poruší-li vypůjčitei ustanovení VI. odst. 2 a 3 této smiouvy. Půjčitel 
je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, stane-li se předmět výpůjčky pro půjčiteie opět 
potřebným nebo přestanou-li být splněny podmínky stanovené v § 27 odst. 1 zákona o majetku 
CR. Vypůjčitei je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do pěti dnů ode 
dne, kdy by! půjčitelem k jeho vrácení písemně vyzván. 

5. Další způsoby ukončení výpůjčky se řídí občanským zákoníkem. 

4. Po skončení užívání die této smlouvy je vypůjčitei povinen vrátit předmět výpůjčky ve stavu 
odpovídajícím způsobu užívání souladnému s účeiem výpůjčky. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy předat předmět výpůjčky vypůjčiteli 
ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

2. Vypůjčitei se zavazuje, že předmět výpůjčky bude užívat řádně a v souladu s účelem této 
smlouvy. Vypůjčitei se zavazuje svým nákladem předmět výpůjčky udržovat a dbát o něj s péčí 
řádného hospodáře. 

3. Vypůjčitei není oprávněn předmět výpůjčky převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej 
přenechat k užívání jinému subjektu. 

4. Smiuvní strany sepíší zápis o stavu předmětu výpůjčky na začátku výpůjčky a při jejím ukončení. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smiouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smiuvní straně. 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží půjčitel a tři 
vyhotovení vypůjčitei. 



3.

4.

Případné změny adoplňky této smlouvy budou smiuvní strany řešit písemnými avzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

Doložka platnosti právního jednání dle §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje svým usnesením
č. 90/7169 ze dne 9. 2. 2016 a usnesením č. 94/7374 ze dne 22. 3. 2016.

V Ostravě dne .J}:JLP§

pik.yíng. Zdeněk Nytra
/krajský ředitel

V Ostravě dne .ri.JS.t.ŽBlB

za vypůjčitele

sičský zůch r a n _i ý sb.
Morav&oslezssého kraje

Výškovick á 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

24

Ing. Ivan Strachon
na základě pověření

hejtmana kraje


