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Smlouva o výpůjčce č.- ĺ g 8 2 o l 6
podle ustanoveni § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou
uzavřely tyto smluvní strany:

čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, lČ 70 88 63 00
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená pIk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústi nad Labem, č. ú.

(dále jen ,,půčitel")

a

Město Hrob, lČ 00266418, DIČ CZ00266418,
se sídlem U Radnice 234, 417 04 Hrob,
zastoupená starostou Karlem Hirschem,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.

(dále jen ,,vypiljčiteľ')

Cli
Úvodní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, které tvoří její obsah tak, aby
vypůjčiteli vzniklo právo bezplatně užívat předmět výpůjčky popsaný niže.

2. Obsahem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran spočÍvajÍcÍ především v povinnosti
půjčitele předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání a právo
vypůjčitele věc bezplatně užívat.

3. půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nezuživatelných movitých věcí, které má
v úmyslu vypůjčiteli bezplatně poskytnout k užIvánI (dále jen ,,předmět výpůjčky")'

l ' C
: Název zařízeni PočetL Nomeklatůra Výrobní čí$ĺo Cena'

'""""" l ' '! "
:Sada montážní vozidlová MATRA M9610 IK2 G1 11 ks )61710531000;2005/ 12 13819,00 KČ:
r """""""" "" ' '

:Radiostanice vozidlová - MC9610 Pegas 11 ks 61700236000 i#43103461 60 523,75 Kč:

ČI. II
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek půjčitele přenechat bezplatně vypůjčiteli k bezplatnému užIvání
předmět výpůjčky uvedený v ČI. i odst. 3 této smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě, ve
stavu způsobilém ke sjednanému užIvánI. O předání předmětu výpůjčky bude vyhotoven písemný
protokol o předáni a převzetí.

2. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky řádně k účelům, k nimž obvykle slouží a dále
v souladu se zněním zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že vypůjčitel nebude využívat předmět výpůjčky k účelům v tomto
článku stanoveným, je půjčitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Vypůjčitel tímto prohlašuje, že je mu známo jak předmět výpůjčky užívat a s předmětem výpůjčky
se předem seznámil.

ČI. III
Doba trvání výpůjčky

1. Doba trvání výpůjčky se sjednává na dobu určitou od 30. 11. 2016 do 30. 11. 2021.
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2. Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí uplynutim sjednané doby.
3. Před upiynutím sjednané doby může být výpůjčka ukončena:

a) kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran,
b) vrácením předmětu výpůjčky vypůjčitelem,
C) odstoupením od smlouvy půjčitelem, pokud vypůjčitel neplní řádně své povinnosti vyp|ývajÍcÍ

z této smlouvy.
d) výpovědí ze strany půjčitele, za předpokladu, že předmět výpůjčky půjčitel potřebuje

k naplnění svých záměrů či k plnění své činnosti. výpovědní lhůta je 14 dnů a počíná běžet
dnem doručení písemné výpovědi vypiljčiteli.

'\.

4. O vráceni předmětu výpůjčky bude sepsán písemný předávací protokol.

ČI. lV
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který je ve smlouvě
dojednán. půjčitel nemá nárok na náhradu za běžné opotřebení.

2. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo zničením. Za škody na
předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel v plném rozsahu.

3. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k úplatnému či bezúplatnému uživánľ
jinému.

4. Vypůjčitel je povinen na požádání umožnit půjčiteli fýzickou kontrolu stavu předmětu výpůjčky.

5. Po skončení výpůjčky se vypůjčitel zavazuje odevzdat půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu,
v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. k opravám a úpravám, pokud
k nim došlo v souladu s touto smlouvou.

6. Terminem odevzdáni je poslední den výpůjčky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. o
předání předmětu výpůjčky sepíší účastníci protokol.

IX.
Změny smlouvy

1. Tuto smloú\iu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smiuvnimi stranami.

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost
nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená
ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v
nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž jedno vyhotovení
náleží vypůjčiteli a dvě vyhotovení náleží půjčiteli.

2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou pi'imo neupravených se jejich
vzájemné vztahy budou řid it příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude
spor projednán podle českého právního řádu, před českým soudem příslušným podle místa sídla
půjčitele.

5. Smluvní strany prohlašujI, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, přičemž
tato smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje
vlastnoruční podpisy.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

.,.
l

V Ústí nad Labem dne ť Z 'i 'l. 2ů"6 V Hrobě dne 2 ""2" ?"16
půjčitel: h " Vypůjčitel:Hasičsk',' :'ac ,ranny sbor Město Hrob

U Radnice 234417 04 Hrob,
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