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0190/F7700/18/TSK

TSKRP009DYPS
Příloha 10.6. typ smlouvy SV

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ: 00064581, DIČ:CZ00064581, plátce DPH,

zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, IČO:
03447286, DIČ: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.

20059

zastoupen

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

č.ú.: 29022-5157998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

(dále jen "půjčitel")

a

DIČ: CZ 256 56 112Pražská vodohospodářská společnost a.s. IČ/RČ: 256 56 112

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5290

sídlo/bydliště: Praha 1 Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 11000

zastoupen:

bankovní spoj.:......-—

............................................................................ ..............

ID datové schránky: ....

-—

........ ....................................................................................................

(dále jen "vypůjčíte!")

uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 2/18/2142/022
(PID • TSKRP009D YPS)

podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

JES č. 2015-1025-00483VK č. 18-11-033

Preambule

Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017 schválenou Usnesením Rady

hlavního města Prahy č. 3042 dne 6.12.2016 byla Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen

“TSK”) svěřena správa a nakládání se spravovaným majetkem, kromě jiného nemovitosti ve vlastnictví hlavního

města Prahy (dále jen ,,HMP“) a pozemní komunikace ve vlastnictví HMP, jejich součástí a příslušenství na

území hl.m. Prahy. TSK je při hospodaření s majetkem hlavního města Prahy oprávněna vykonávat takové

činnosti, které jsou uvedeny ve Smlouvě o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností.

K uzavření této smlouvy HMP zmocnil TSK plnou mocí ze dne 31.3.2017.

Článek I. - Předmět a účel smlouvy

1) Půjčitel je

vlastníkem pozemku pare. č,

vlastníkem komunikace U Stojanu, U Nové dálnice, Turkova na pozemku pare. č. 3439/3, 2158, 2120/11

v obci Praha 11 k.ú. Chodov

,v obci .............k.ú.

2) Část

pozemní komunikace U Stojanu, U Nové dálnice, Turkova o výměře 1200 m , nacházející se na uvedeném

pozemku, včetně těchto součástí a příslušenství vozovka, chodník (dále i „předmět výpůjčky”), půjčuje půjčitel

vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti: obnova vodovodního řadu - výkopy

.m2 ,včetně těchto součástí a příslušenství ...........................

(dále i „předmět výpůjčky”), půjčuje půjčitel vypůjčiteli za účelem provedení této činnosti ...........................

□a) v přiložené dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této

smlouvy jako příloha č. 1 .

□b) závaznými podmínkami konečné úpravy komunikací vydanými

TSK při stavebním řízení na činnosti, které jsou účelem této

smlouvy specifikovaných v či. I odst 2. této smlouvy, a které jsou

pozemku pare. č. o výměře

3) Předmět výpůjčky je specifikován:



'T

přílohou této smlouvy
□ c) protokolem o místním šetření ze dne
této smlouvy.
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

4) V souvislosti s účelem výpůjčky uvedeným v odstavci 2) tohoto článku:

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí číslo .....................

, který je přílohou

byla dne
□ nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

Článek II. - Doba výpůjčky

Vypůjčitel má právo užívat předmět výpůjčky bezplatně ode dne účinnosti smlouvy podle čl. VII. odst.

2) smlouvy po dobu určitou, a to od 18. 06. 2018 31. 10. 2018do

Článek III. Práva a povinnosti vypůjčitele

1) Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky ve stávajícím stavu, způsobilém k užívání ke sjednanému účelu. Předání
předmětu půjčky bude protokolární.

2) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky jen ke sjednanému účelu a bez písemného souhlasu půjčitele
ho nesmí přenechat do užívání jiné osobě, která nemá příčinnou souvislost s naplněním účelu smlouvy.

3) Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky a jeho bezprostřední okolí udržovat v čistotě a pořádku v souladu s

platnými právními předpisy. Případné znečištění je vypůjčitel povinen bez průtahů odstranit, nebo označit podle
platných právních předpisů.

4) Vypůjčitel je povinen snášet omezení v užívání předmětu výpůjčky v rozsahu nutném pro provedení oprav a

udržování věci a je povinen za tímto účelem umožnit k předmětu výpůjčky přístup. Půjčitel oznámí minimálně 1
kalendářní měsíc předem zahájení prací na opravách a udržování předmětu nájmu. Toto se netýká odstraňování
následků škod způsobených vyšší moci a případných havárií.

5) Vypůjčitel nesmí provádět jakékoli zásahy do předmětu výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele a

povolení příslušných správních orgánů.

6) Vypůjčitel není oprávněn požadovat úhradu vzniklých škod nebo ušlého zisku zaviněných vyšší mocí a

havárií ani v případě postupu dle odst. 3) tohoto článku.

7) Na předmětu výpůjčky ani věcech umístěných na předmětu výpůjčky nesmí být umísťována reklama bez
předchozího písemného souhlasu půjčitele. Za reklamu se nepovažuje tabule s informacemi o zhotoviteli,
investorovi a prováděné stavbě.

8) Nejpozději ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do stavu, v jakém mu byl
předán a předat ho protokolárně zpět půjčiteli, nebude-li stranami smlouvy dohodnuto jinak. Výzvu k předání
zašle vypůjčitel půjčiteli nejméně 3 dny předem. Nejpozději při předání předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen
předat oznámení o ukončení prací potvrzené oddělením koordinace.

9) Vypůjčitel je povinen odstranit veškeré závady, za něž odpovídá na komunikacích, které užíval, jež budou
zjištěny do 48 měsíců od předání komunikace půjčiteli, avšak pouze za předpokladu, že předmět výpůjčky
nebude během záruční doby zapůjčen či pronajat jiné osobě k provádění jakýchkoliv zásahů na předmětu
výpůjčky. Závady je vypůjčitel povinen odstranit do 7 dnů od jejich oznámení půjčitelem, nebude-li stranami
smlouvy dohodnuto jinak. Termín pro definitivní odstranění závad půjčitel prodlouží do doby, kdy nastanou

vhodné klimatické podmínky pro provedení opravy.

10) Vypůjčitel odpovídá za škody, které prokazatelně vzniknou uživatelům vypůjčené komunikace a jejichž
příčinou byly neodstraněné a neoznačené závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace nebo porušení
povinností vypůjčitele, které má ze zákona či ze smlouvy.
1 1) V případě změny adresy je vypůjčitel povinen tuto skutečnost oznámit půjčiteli, a to ve lhůtě 30 dnů od data
vzniku změny. Za porušení této oznamovací povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši
100,— Kč za každý den, v němž bude toto porušení trvat.

12) V případě, že se předmět výpůjčky nachází v záplavovém území, anebo přes předmět výpůjčky prochází
linie protipovodňových opatření Hl. m. Prahy, vypůjčitel bere na vědomí, že z důvodů povodní, výstavby
protipovodňových opatření, či provádění dalších nezbytných úkonů v souvislosti s vyhlášenou krizovou situací
nebo plánovaným cvičením integrovaného záchranného systému, může dojít k omezení či dočasné nemožnosti
užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen snášet omezení s tím související a na vyzvání půjčitele nebo
příslušných orgánů zajistit vyklizení vypůjčeného prostoru. Vypůjčitel bere na vědomí, že z tohoto důvodu není

oprávněn uplatnit na půjčiteli náhradu škody nebo ušlého zisku.

13) Pokud dojde v souvislosti s uzavřením této smlouvy k zásahu do provozu na pozemních komunikacích, je
vypůjčitel povinen zajistit vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím
umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.
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článek IV. - Povinnosti vypůjčitele - způsob provedení stavby

«. — ■ —1 -

• —~-

**?£*£r lii ■ !"""“ “"“J,*,, *,,»» pomU io.u"« opjae

mmmmmssBz?-
WMSWsiš%c.~"~„
nejméně 3 dny předem.

vených silničním správním

na

ze dne

Článek V. - Práva a povinnosti půjčitele
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Článek VI. - Skončení výpůjčky
1) Výpůjčka skončí uplynutím doby
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Systém řízení jakosti TSK hl. města Prahy, a.s.

Pracovní postup PP 31/99, vydání osmé

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické
správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4) Pokud výše hodnoty předmětu plnění smlouvy je nebo bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, smluvní strany
výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zajistí TSK.

5) Půjčitel i vypůjčitel si smlouvu přečetli, smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla
sepsána v tísni a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6) Smlouva byla vyhotovena ve 4 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží vypůičitel
stejnopisy půjčitel.
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Systém řízení jakosti TSK hl. města Prahy, a.s.

Pracovní postup PP 31/99, vydání osmé

příloha č.2 smlouvy SV

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu vypůičitele

1) Vypůjčitel a hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

(dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným
majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími
zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 - Hospodaření
s vybouraným materiálem.

2) Při předání staveniště, nejpozději však ltýden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do
skladu TSK, bude předán do oddělení technického zabezpečení IT a hospodářské správy
podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu*4. Dnem jeho podpisu přejímá
zodpovědnost za materiál vypůjčitel.

3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou
povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:

po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí
kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%)
u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp.
přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých
druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce
zajišťují pracovníci zhotovitele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí

4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad - příjemku.

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu** - akceptuje se 90%
výtěžnosti, tj. 10% ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně
chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu** (viz bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v

ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz bod 1)
bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „protokolu o předání a převzetí stavby**.

6) Pracovníci vypůjčitele, pohybující se ve skladu svědomím pracovníků skladu, musí být
proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni
osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se

seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho
bezpodmínečně dodržovat.

i

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je vypůjčitel povinen sdělit svému případnému
subdodavateli.

9) Dotazy, příp. další podrobnosti a zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK
telefonním čísle: 24147 1 1 48 - sklad a 2570 1 5748.
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