
Smlouva o výpůjčce
uzavřená v souladu s ust.§ 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen smlouva)

č.j. půjčitele : HSOL- 207-6/2016
č.j. vypůjčitele : OCHR-HPOO/VYP/002875/2016/Vys

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
sídlo: Schweitzerova 91, Olomouc, PSČ 779 00
zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
IČ: 70885940
Bankovní spojení : 
(dále jen půjčitel)

a

Statutární město Olomouc
sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
zastoupené 
1Č: 00299308
Bankovní spojení: 
(dále jen vypůjčitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem výpůjčky je majetek vedený v evidenci dočasně nepotřebného majetku ČR - HZS 
Olomouckého kraje, rozhodnutím ev.č. HSOL-60/EKO-R-2016 a to:

Automobil speciální požární CAS 
IM
nomenklatura
(sériové) výrobní číslo
pořizovací cena
anténa vozidlová PVA 001/A
nomenklatura
(sériové) výrobní číslo
pořizovací cena
4 ks koš na hadice
nomenklatura
(sériové) výrobní číslo
pořizovací cena
3 ks svítilna ruční Vulcan
nomenklatura
(sériové) výrobní číslo
pořizovací cena
svítilna ruční Vulcan
nomenklatura
(sériové) výrobní číslo
pořizovací cena

24 Scania P 114 CB4X2 NZ CAS 24
10800109 
081253300003 
#1M9 1445 
6 199 007,50 Kč

061300046000
13
1 085,67 Kč

180804990973 
#Z070000605-608 
950,75 Kč /ks

201005400173
25-27
4 117,40 Kč /ks

201005400173
28
4 391,10 Kč

(dále jen majetek).



2. Celková hodnota zapůjčeného majetku činí 6 220 639,47 Kč ( šest milionů dvě stě dvacet tisíc šest set 
třicet devět korun českých a 47 haléřů).

3. Půjčitel přenechává výše uvedený předmět výpůjčky vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání a 
vypůjčitel předmět výpůjčky od půjčitele k dočasnému bezplatnému užívání přebírá.

II.
Doba užívání

Vypůjčitel bude výše uvedený majetek v souladu s ustanovením § 27 odst.2 zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích v platném znění (dále jen zákon) bezplatně užívat po 
dobu do 31. 12. 2018.

III.
Povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel se zavazuje plnit zejména tyto povinnosti :

1. Používat uvedený majetek výhradně pro plnění úkolů na úseku požární ochrany, při krizových a 
havarijních situacích, k přípravě a nácviku těchto stavů, chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením.

2. Na vlastní náklady provádět opravy a servisní prohlídky dle návodu k obsluze, výměny pneumatik, 
výměny a doplňování provozních náplní, pravidelné elektrorevize, emisní a technické kontroly.

3. Zajistit,aby obsluhující členové jednotky SDH byli řádně proškolení k obsluze výše uvedeného majetku.
4. Vést veškerou technickou a další dokumentaci k jednotlivým zařízením.
5. Na vlastní náklady provádět běžnou údržbu, drobné opravy a chránit majetek před poškozením, ztrátou 

či zničením a udržovat jej v nepřetržitém provozuschopném stavu .
6. Bez předchozího souhlasu neprovádět jakékoliv úpravy, opravy nebo zásahy, které by mohly ovlivnit 

řádné užívání výše uvedeného majetku.
7. Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje majetek bezodkladně poskytnout 

půjčiteli v případě nezbytně nutné potřeby.
8. Při poškození, zničení, ztrátě majetku nebo některé zčásti, které nebude přímo souviset s účelem 

výpůjčky uhradit veškeré náklady, a to až do výše hodnoty majetku.
9. Uložit a udržovat majetek v čistotě a v provozuschopném stavu.
10. Umožnit půjčiteli fyzickou kontrolu stavu předaného majetku a poskytnout potřebnou součinnost.
11. Nepřenechat uvedený majetek k užívání třetí osobě.
12. Fyzické předání a převzetí vozidla proběhne na základě předávacího protokolu, který tvoří přílohu této 

smlouvy o výpůjčce. Příloha obsahuje seznam příslušenství, které je s vozidlem předáváno.

IV.
Ukončení platnosti smlouvy

1. Smlouva může být před uplynutím lhůty podle čl.ll smlouvy ukončena písemnou dohodou, výpovědí 
nebo odstoupením od smlouvy.

2. Půjčitel má právo odstoupit od smlouvy, dopustí-li se vypůjčitel podstatného porušení smlouvy, zejména 
neplní povinnosti podle čl. Ill smlouvy. V souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona má půjčitel právo odstoupit 
od smlouvy také v případě, že přestanou být plněny podmínky podle § 27 odst. 1 zákona. Smlouva 
zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Vypůjčitel je povinen 
vypůjčený majetek vrátit do 14 dnů od data doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy.

3. Smluvní strany mohou smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od 
prvního dne měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi.

4. Skončí-li smluvní vztah založený touto smlouvou je vypůjčitel povinen vrátit majetek půjčiteli ve stavu 
v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Při vrácení majetku bude půjčiteli 
předložena platná revize elektro a platný protokol o STK.
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v.
Doručování písemností

1. Doklady budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách 

svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).
3. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny 

držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování 
písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se 
považuje za den doručení i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
5. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku, 

doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních 
stran.

2. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto oprávněné osoby:

Za Hasičsky záchranný sbor Olomouckého kraje: I , .  

Za Statutární město Olomouc: 

3. Tato smlouva byla schválena Radou města Olomouce dne 8.11.2016.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 

žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna 
v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouvaje sepsána ve třech vyhotoveních,z nichž jedno obdrží vypůjčitel a dvě půjčitel.
7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Olomouc 1 3 *11* 2016 Olomouc /f-f. /Z Z*

Za půjčitele :

ČR - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
zastoupená

Ing. Karlem Koláříkem 
ředitelem

Za vypůjčitele :

(36) cSřátutární město Olomouc 
O M zastoupené

JUDr. Martinem Majorem, MBA 
náměstkem primátora

 



PROTOKOL O FYZICKÉM PŘEDEÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU

1. Název předávajícího a přebírající

Předávající: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraj
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 
IČ:70885940

Oprávněná osoba: OEČ:

Přebírající: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc

Oprávněná osoba: JUDr. Martin Major NBA

2. Předávající předal a přejímající převzal:

Dle smlouvy o výpůjčce:
Automobil speciální požární CAS 24 SCANIA
RZ:
TP:
VIN:
Rok výroby:
Stav tachometru:

1M9 1445 
UG 269171 
YS2P4X20002003458

Tčí.}....... km

(IM 10800109)

Anténa vozidlová 
Koš na hadice 
Koš na hadice 
Koš na hadice 
Koš na hadice 
Svítilna ruční Vulcan 
Svítilna ruční Vulcan 
Svítilna ruční Vulcan 
Svítilna ruční Vulcan

(nomenklatura 061300046000, sériové číslo 13) 
(nomenklatura 180804990973, sériové číslo #Z070000605) 
(nomenklatura 180804990973, sériové číslo #Z070000606) 
(nomenklatura 180804990973, sériové číslo #Z070000607) 
(nomenklatura 180804990973, sériové číslo #Z070000608) 
(nomenklatura 201005310032, sériové číslo 25) 
(nomenklatura 201005310032, sériové číslo 26) 
(nomenklatura 201005310032, sériové číslo 27) 
(nomenklatura 201005310032, sériové číslo 28)

Ostatní součásti výbavy:
Jednotka palubní -KAPSCH-PREMID 0306 CC0813 9 03/10A 001-978A
Velký TP UG 269171
Malý TP UAN974146
Servisní knížka SCANIA
Příručka řidiče (modrý sešit) Scania
Sada žárovek + šroubováky
Výstražný trojúhelník
Sada nastavovacího žebříku 4 dílná



Sací nástavec na pěnidlo 
Vysokotlaká proudnice + nástavec 
Podkládací klín 
Hledači světlomet v kabině

Nářadí podvozku:
Klíě na kola + tyě
Hadice k plnění kol
Děrovaná podpěra klíče na kola
Hadice k plnění okruhu ruční brzdy
Hever
Podložka pod hever 
Opěrka pro přední nápravu

V Olomouci..'li//:....2016

Přebírající:
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