
I 
Smlouva o výpůjčce 

5V-Oá/OL 
uzavŤená ve smyslu §659 a násl. občanského zákoník.11 v platném znění mezi 

Město Svitavy 
se sídlem ve Svitavách, T. G. l\.-Iasaryka 35 
IČ: 277 444 
zastoupeno starostou města panem Václavem Koukalem 
(jako pr'ljčitel) 

a 

BOSQ s. r. o. 
se sídlem ve Svitavách, Purkyňova 37 
IČ: 25 95 42 96 
zastoupena jednatelem společnosti panem Josefem Křivkou · 

Uako vyprljčitel) 

I. 
Půjčitel je vlastníkem pozemku p.č. 853/7 - ost. plocha o výměře 3.438m2 

v katastrálním území Svitavy-předměstí. 

II. 
Půjčitel bezplatně přenechává vypůjčiteli do užívárú pozemek spec]flkovan)r v čl. I. 

této smlouvy (dále též uváděn jako předmět výpůjčky). 
Předmět výpůjčk-y je vypůjčiteli přenecháván do uživání za účelem realizace stavby 

tělovýchovného a sportovního zařízení včetně restauračního a po dokončení stavby, za účelem 
provozování tohoto tělovýchovného a sportovního zařízení včetně restauračního. 

Půjčitel předává vypůjčiteli předmět výpůjčk-y ve stavu způsobilém pro účel uveden)• 
v předchozí větě, což vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje. 

III. 
Vypůjčitel je oprávněn a zároveň povinen předmět '-''Ýpůjčh.'Y užívat řádné a v souladu 

s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut. Vypůjčitel nesrrú předmět výpůjčk-y užívat k jinému 
účelu, než který je v této smlouvě uveden. Vypůjčitel je oprávněn na předmětu v)·půjčk·y 
vystavět stavbu tělovýchovného, sportovního a restauračního zařízeni. 

Vypůjčitel je povinen na své náklady o předmět ~'půjčky a to zejména o tu část 
pozemku p.č. 853/7, která zůstane nezastavěna, řádně pečovat, udržovat ji v čistotě a pořádkll. 
zajišťovat pravidelné sekání zelen)·ch ploch a na předmětu výpůjčh.·y provádět v zimé 
odklizení sněhu a zimní údržbu ta~ aby si zde žádná osoba nezpůsobila zranění v důsledk-u 
uklouznutí a ani jinak. Za škody vzniklé osobám v souvislosti s neuklizením a neudržováním 
předmétu -výp1!jčky odpovídá v plném rozsahu vypujčitel. 

IV. 
Tato smlouva se uzavírá na dobu., po kterou bude stavba spec1f.tkovaná v čl. II. této 

smlom,.y využívána jako tělovýchovné a sportovní zařízeni. 

v. 
Z5měr přenechat pozemel< specif.tlwvan}· v čl. I. clo výpujčk:y byl zveřejn6n na úřední 

tabuli iviěstského úřadu ve Svitavách od 1. 8. 2002 do 16. 8. 2002. Smlouvu o výpt\ičcc 
schválila Rada města Svitavy na svém usedání dne 19. 8. 2002. 



v1 .. 
Vztahy a náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. Tuto smlou-vu lze měnit pouze piserrmou dohodou srnJu-vních stran ve fotmě dodat
lm ke smlouvě. 

Snůuvni strany prohlaš~ií~ že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobod
né vůle! na důkaz čehož tuto smlouw podepisují. 

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z růchž po dvou obdrží každá ze smluv
ních stran. 

f ·1 ! . 
Ve Svitavácl1 dne .... ~:Y..:.!L' .. : .. i'-YCi)f 

č.j. sv -08/02 

Za pl\jčitele: Za vypůjčitele:_ 


