
Smlouva o výpůjčce tělocvičny

Smluvní strany

Střední  škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
zastoupená ředitelem PaedDr. Vladimírem Šimíčkem
IČ: 00380385
DIČ: CZ00380385
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

číslo účtu: 
(půjčitel)

a
Střední škola Gellnerka  Brno,  příspěvková organizace

se sídlem: Gellnerova 1, 637 00 Brno
zastoupená ředitelem Ing. Ivošem Hájkem
IČ:                                 64326454
Bankovní spojení:         Komerční banka
                                      číslo účtu: 
(vypůjčitel)

1. Předmět  a účel  smlouvy

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace  má svěřen
do  správy  majetek  k vlastnímu  hospodářskému  využití  dle  Zřizovací  listiny  příspěvkové
organizace  Jihomoravského  kraje  ze dne 30.  dubna 2015 č.j.  20/2.  Objekt  Brno,  Čichnova
982/23 je zapsán na LV č.  2760 pro KÚ Komín u Katastrálního  úřadu, pracoviště  Brno –
město. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace  je
zapsána  v rejstříku škol a školských zařízení. 

Půjčitel  přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do dočasného užívání malou tělocvičnu (p.č.
4796, KÚ Komín,  č.p.  budovy 982, č. místnosti  F120) v areálu půjčitele  na ulici  Čichnova
982/23 v Brně k využívání pro výuku tělesné výchovy žáků vypůjčitele, a to ve dnech pondělí

v době od 13.00 do 14.30 hodin a ve čtvrtek  v době od 14.00 do 15.30 hodin   v lichých
týdnech a  v středa v době 14.00 hodin do 15.30 hodin čtvrtek v době od 14.00 do 15.30

hodin  v sudých týdnech a  vypůjčitel tyto prostory za tímto účelem přijímá. 

Vypůjčitel  se  seznámil  se  stavem výše uvedeného předmětu  smlouvy přebírá jej  ve   stavu
způsobilém k řádnému užívání a ke sjednanému účelu.  

2.  Platební podmínky

Vypůjčitel   se zavazuje hradit náklady spojené s provozem předmětu smlouvy,  a to částkou
300,-  Kč za každou odučenou vyučovací  hodinu na základě faktury vyhotovené půjčitelem
se splatností 14 dnů. Částka je smluvní a dle kalkulace půjčitele. 
Faktura bude mít náležitosti  účetního dokladu (dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., v platném
znění)  a  daňového  dokladu  (dle  §  28  zákona  č.  235/2004  Sb.,  v platném  znění).  Den
uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu.
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3. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 10. 2017  do 31. 5. 2018 mimo dobu vedlejších

prázdnin a státních svátků. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet 1. dne následujícího
měsíce po doručení druhé straně.  

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Vypůjčitel  se zavazuje:

 každý vstup do objektu hlásit na vrátnici, všechny osoby zapsat do sešitu, příchod a odchod
potvrdí vrátný podpisem, 

 v objektu půjčitele se zdržovat maximálně 10 minut před a 15 minut po sjednané době, 
 užívat vypůjčené  prostory pouze k účelu dle předmětu smlouvy, 
 nepřenechat vypůjčené  prostory třetím osobám, 
 udržovat tyto prostory v dobrém stavu, 
 používat vhodnou obuv, 
 dodržovat veškeré předpisy – technické, požární, hygienické a BOZP a prevence rizik, 
 před zahájením hlásit případné poškození nebo škody nezpůsobené vypůjčitelem, hlášení

po ukončení bude považováno za škodu způsobenou vypůjčitelem, 
 uhradit škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostně.

Půjčitel se zavazuje:

 předat výše uvedené prostory v provozuschopném stavu, 
 zabezpečit přístup k šatnám a sociálnímu zázemí.

5. Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž půjčitel  obdrží 1 výtisk a vypůjčitel  
1 výtisk. 

V Brně dne 18. září 2017

PaedDr. Vladimír Šimíček
Střední  škola  informatiky,  poštovnictví  a
finančnictví Brno, příspěvková organizace
půjčitel

Ing. Ivoš Hájek
Střední  škola  pro  sluchově  postižené  Brno,
příspěvková organizace
vypůjčitel
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