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Smlouva o výpůjčce movitého majetku 

č.  45/4/2018 
 

 

Smluvní strany 

 

1. 

Půjčitel 

Statutární město Most
 
 

zastoupené:  Vladimírem Pátkem, vedoucím odboru životního prostředí a mimořádných 

událostí  

  Magistrátu města Mostu 

sídlo:  434 69 Most, Radniční 1/2     

IČO:   00266094 

DIČ:  CZ00266094 

Půjčitel je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009 

bankovní spojení:   xxx  

  č. ú.: xxx 

   

(dále jen „půjčitel“) 

 

a 

 

2. 

Vypůjčitel 

Město Krupka  
zastoupena:   PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D., MBA, starostou města 

sídlo:    Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 

IČO:    00266418 

DIČ:    CZ 00266418 

bankovní spojení:  xxx 

č. ú.: xxx 

adresa pro doručování: Městský úřad Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 

E-mail:
 

  xxx 

ID datové schránky:  mmibu6k 

 

 (dále jen „vypůjčitel“) 

 

 

uzavřely tuto smlouvu o výpůjčce movitého majetku 
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Čl. I 

Předmět smlouvy 

1. Půjčitel je vlastníkem motorové požární stříkačky HEROLD – STEUDEL, která je blíže 

specifikována v příloze této smlouvy (dále jen „majetek“), jejíž cena dle znaleckého 

posudku číslo 2511-033-2018 ze dne 22. 5 2018 činí 90.700 Kč (slovy: 

devadesáttisícsedmset korun českých). 

2. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli majetek k bezplatnému užívání. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Případnou škodu na majetku uhradí vypůjčitel uvedením v předešlý stav nejdéle 

do jednoho měsíce ode dne sjednaného pro předání majetku.  

2. Nebude-li postup podle čl. II odst. 1 možný nebo účelný, nahradí vypůjčitel půjčiteli 

škodu v penězích. Sjednává se, že výše náhrady se rovná pořizovací ceně příslušného kusu 

majetku. Takto sjednaná částka je splatná ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne sjednaného 

pro předání majetku.  

3. V případě, že půjčitel bude požadovat z jakéhokoliv důvodu zrušení této smlouvy, bude 

podána výpověď ze Smlouvy o výpůjčce. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty, 

která se sjednává v délce 2 měsíců od data doručení této výpovědi vypůjčiteli.   

4. Vypůjčitel předmět výpůjčky přebírá od půjčitele při uzavření smlouvy, což obě smluvní 

strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Mostu  

č. RmM/4378/75/2018/  ze dne 26.7.2018. Na základě rozhodnutí Rady města Mostu ze 

dne  22.3.2018, usnesení č. RmM/3943/69/2018/B bude majetek zapůjčen z d a r m a.  

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),  

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí 

zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní půjčitel, a to nejpozději do 30 

dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 

v registru vypůjčitel. 

6. Po uveřejnění v registru smluv obdrží vypůjčitel do datové schránky/e-mailem potvrzení 

z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 

dohodly, že vypůjčitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, 

nijak dále o této skutečnosti informován. 
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7. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.  106/1999 Sb., 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily 

a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

10. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 

či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 

zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 

písemnosti. 

11. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu. 

12. Tato smlouva byla vyhotovena na třech stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží půjčitel a jeden stejnopis obdrží 

vypůjčitel.  
 

 V Mostě dne V Mostě dne  

 

 

 

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

 Vypůjčitel Půjčitel 

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA Vladimír Pátek 

            starosta města Krupka vedoucí odboru ŽPaMU 

 Magistrátu města Mostu 

 

 

  Datum  
Jméno, příjmení / příp. 

organizace 
Funkce, ORJ Podpis 

Zpracoval:    Bc. Luboš Pros 
vedoucí oddělení, 

OŽPaMU 
  

Vedoucí odboru:    Vladimír Pátek VO ŽPaMU   

Správce rozpočtu:    Zuzana Tašková ekonomka OVS   

☐dotace EU apod. ☐podmíněná pohledávka ☐podmíněný závazek _____________Kč (vč. DPH) 

☐podpora de minimis   ☐veřejná podpora – bloková výjimka 

Za OF posoudil:   Ing. Bc. Karel Šmrha  referent – specialista, OF   

AK – právně posoudil:   

Mgr. Petr Janák 

KINDL & PARTNEŘI 

advokátní kancelář s.r.o. 

  AK   

Za VM schválil:    Ing. Marek Hrvol náměstek primátora   

Schváleno v: ☐ PPM / ☒ RmM / ☐ ZmM – dne ________________ 

Datum uveřejnění smlouvy:  

Poznámka: 
O uzavření této smlouvy rozhodla rada města 

svým usnesením č. RmM/4378/75/2018 ID smlouvy z registru 

smluv: 
 

 


