
Smlouva o krátkodobé výpůjčce
       Č.sml. 2018/0048

Městská část Praha 17 
se sídlem Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy,
IČ: 00231223
zastoupena: Bc. Terezou Rytířovou vedoucí OSOM na základě usnesení Rady MČ Praha 17      
č. 000429/2017 ze dne 11.10.2017, IČ: 00231223 
jako pronajímatel

(dále jen “půjčitel”)

a

Sportovní klub cyklistů Praha, z.s. 
se sídlem Za Strahovem 1103 169 00 Praha 6, 
IČ: 26560810
zastoupena: Mgr. Viktorem Zapletalem, předsedou klubu  

(dále jen “vypůjčitel”)

I.

Půjčitel touto smlouvou přenechává část pozemku parc. č. 1504/1 k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ 
Prahy 17,  travnatou plochu v severní části  pozemku (viz. zákres do katastrální mapy - příloha č.1 
smlouvy) a pozemky parc. č. 1504/5 a 1504/21 ve vlastnictví hl. m. Prahy, které má MČ Praha 17 od 
1.2.2015 v bezplatném užívání na základě smlouvy o výpůjčce č. VYP/83/01/016925/2014 ze 
dne 26.11.2014, bezplatně k užívání vypůjčiteli na dobu určenou v čl. III. smlouvy. 

II. 

Výpůjčka pozemku dle čl. I. této smlouvy je z důvodu pořádání sportovní akce „Český pohár 
horských kol 2018“.

III.

Doba výpůjčky pozemků podle čl. I. této smlouvy je stanovena na 21. – 22.dubna 2018 v době 
od 8:00 do 19:00 hod.

IV.

Vypůjčitel  je oprávněn užívat  pozemek řádně a  v  souladu  s  účelem,  který je ve smlouvě 
dohodnut  v čl.  II.  Dále  je  vypůjčitel  povinen vypůjčený pozemek chránit  před  poškozením nebo 
zničením. Zejména je povinen zajistit:

 pořádek veřejného prostranství a řádnou a včasnou likvidaci odpadů
 během akce nebudou poškozovány lesní porosty a zeleň
 pohyb vozidel po mlatových cestách je striktně zakázán
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 po ukončení akce budou dotčené plochy uvedeny do původního resp. řádného stavu na náklady 
pořadatele  (odstranění  cizích  předmětů  a  nečistot,  obnovení  trávníku  v místech,  kde  byl 
narušen, atd.)

 v lesích je zakázáno:
- kouřit, rozdělávat oheň a tábořit
- vjíždět a stát s motorovými vozidly
- zakládat skládky, znečišťovat les odpadky
- provádět terénní úpravy
- rušit klid a ticho
- vstupovat do školek a oplocených míst
- narušovat půdní kryt 

 všechna místa, kde potenciálně hrozí nebezpečí střetu běžných návštěvníků lesa a závodníků na 
kolech, musí být zajištěna pořadatelskou službou, případně technickými opatřeními

 pořadatel ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zajistí dohled nad dodržováním pravidel 
provozu  na  pozemních  komunikacích,  zejména  nad  dodržováním ustanovení  týkajících  se 
zastavení a stání vozidel

 dle předložené situace bude dotčen významný krajinný prvek (VKP), tj. Řepská step, a to jak 
parkováním doprovodných vozidel a stanováním, tak plánovanou tratí. Dle § 4 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, mají být VKP chráněny před 
poškozováním a ničením – nutno respektovat

Vypůjčitel  odpovídá  půjčiteli  za  škody,  které  způsobí  na  vypůjčeném  pozemku  on,  osoby  s
ním spolupracující,  či  jiné  osoby,  které  budou  na  vypůjčeném pozemku  s  vědomím vypůjčitele. 
Vypůjčitel je povinen uvést  předmětnou část  vypůjčeného pozemku po uplynutí  doby výpůjčky do 
řádného a původního stavu, jinak odpovídá za náklady vynaložené půjčitelem na uvedení pozemku do 
řádného stavu. Dále odpovídá za škody způsobené při provozování předmětu výpůjčky.

V.

Vypůjčitel  odevzdá  půjčiteli  užívaný pozemek dle  čl.  I.  této  smlouvy nejpozději  do  dvou 
pracovních dnů po ukončení akce. 

VI.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být  provedeny pouze 
formou písemného dodatku podepsaného oběma účastníky.

VII. 

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky této smlouvy ustanoveními 
občanského zákoníku.

VIII.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.

 
                                                                   IX.

Tato smlouva se uzavírá na základě usn. RMČ č. 000126/2018  ze dne 28.3.2018. 

X.
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Účastníci této smlouvy prohlašují,  že byla  uzavřena podle jejich skutečné a  svobodné vůle. 
Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 

   
 …………………………………    …………………………………..
                            
              Bc. Tereza Rytířová                           Mgr. Viktor Zapletal
            vedoucí OSOM MČ P17                                       předseda Sportovního klubu cyklistů    

    

DOLOŽKA
Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením RMČ č. 000126/2018 ze dne 28.3.2018 
se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce 

„Český pohár horských kol 2018“
mezi Městskou částí Praha 17 a panem Mgr. Viktorem Zapletalem a potvrzuje se splnění podmínek

daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

...................................                             ....................................
                                 pověřený člen ZMČ                                 pověřený člen ZMČ
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