
SMLOUVA O VÝPUJČCE č. SM1700000685

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

IČ: 61388408

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Zastoupená: Mgr. Pavlem Dittrichem, ředitelem školy

(dále jen půjčitel)

a

Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

IČ: 00231126

Bankovní spojení: Česká s ořitelna a.s.

Čísloúčm: _
Zastoupená: Ing. Helenou Křovinovou, vedoucí odboru kancelář tajemníka

(dále jen vypůjčitel)

uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu:

I.

Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného užívání místnosti: č. 139, 140,

145, 146 a 148, Včetně chodeb a WC v objektu Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684.

II.

Předmět výpůjčky uvedený v čl. I. této smlouvy bude vypůjčitelem využít k zajištění voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR.

III.

Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ato na dny 20. až 21. října 2017.

IV.

Vypůjčitel se zavazuje zaplatit půjčiteli náklady na spotřebovanou energii vpaušální výši

1'.500,00 Kč za jednu volební místnost. Celkem náklady činí 7.500,00 Kč.

Uhradu zašle vypůjčitel na účet půjčitele nejpozději do 3. 11. 2017

V.

Půjčitel neodpovídá vypůjčiteli za škody vzniklé na majetku vypůjčitele a za věci vnesené a

odložené vypůjčitelem v užívaných prostorách, které tvoří předmět výpůjčky.



VI.

Půjčitel se zavazuje zabezpečit provoz a údržbu předmětu výpůjčky podle požadavků

vypůjčitele.

VII.

Vypůjčitel není oprávněn užívat předmět výpůjčky k jinému účelu, než je uvedeno ve

smlouvě nebo přenechat předmět výpůjčky do užívání jiné osobě.

VIII.

Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé v průběhu užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel se

povinnosti knáhradě škody zprostí. prokáže-li, že vzniku škody nemohl zabránit kvůli

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážce vzniklé nezávisle na jeho vůli.

Každou škodu je vypůjčitel povinen oznámit půjčiteli a dohodnout způsob a termín reparace

škody.

IX.

Vypůjčitel se zavazuje k maximálnímu šetření el. energií, udržování pořádku a čistoty a je

povinen dodržovat předpisy požární ochrany.

X.

Výpůjčka zaniká uplynutím sjednané doby výpůjčky nebo dohodou smluvních stran.

X1.

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž jeden obdrží půjčitel a dva

vypůjčitel.

2. Tato smlouva je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu kinformacím, vplatném znění, a její ustanovení smluvní strany nepovažují

za součást obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., které nelze

v souladu s § 9 zákona č. 106/1999 Sb., žadateli o informaci poskytnout.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že

všechna ujednání v ní obsažená byla učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Doložka dle zákona 0 hl. m. Praze: o uzavření této smlouvy rozhodla vedoucí odboru

kancelář tajemníka Ing. Helena Křovinová, na základě Organizačního řádu UMC Praha 11

a pověření ze (1

   

  

 

   

V Praze dne V Praze dne Z Q "08- 2017

M. M/y/

půjčitel

 


