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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

Středočeský kraj
ICÍ 70891095
se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovské ul. č. 11, 150 21
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha
IČ 00066001
zast. Bc. Zdeňkem Dvořákem , ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace.,
oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozeinních kolnllnikacích
č. účtu : 7730161/0100
na straně jedné jako půjčitel

a

Obec Lety
IČ 00241393, DIČ CZ00241393
se sídlem Lety , Na Návsi 160, 25229 Dobřichovice
zast. Ing.Barborou Tesařovou, starostkou
na straně druhé jako vypůjčitel

tuto

smlouvu o výpůjčce

I.
půjčitel je vlastníkem pozemku p.č. 1284/1 o výměře 18128 m' v k.ú. Lety u Dobřichovic,
zaps. v katastru nemovitostí na LV 1104, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec Lety a katastrální území Lety u
Dobřichovic

II.
Konstatuje se, že část pozemku p.č. 1284/1 o výměře cca 200,4 m' v k.ú. Lety u Dobřichovic
bude dočasně zabrán v souvislosti s realizací stavby připojení areálu nové mateřské školy
v rámci akce ,,Veřejná infrastruktura pro novou mateřskou a základní Školu v Letech"
(dále jen ,,stavba").

III.

.půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání - výpůjčky část pozemků p.č.1284/1 v
k.ú. Lety u Dobřichovic uvedeného v ČI. I. a II. této smlouvy tak, jak je zakreslený v situaci
umístění stavby, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to za účelem realizace stavby.
Vypůjčitel se zavazuje tuto část pozemku používat pouze k uvedenému účelu.

IV.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tj.do 2.let počínaje podpisem smlouvy s tím, že

l



Středočeský kraj souhlasí s připojení areálu nové mateřské školy v rámci akce ,,Veřejná
infrastruktura pro novou mateřskou a základní Školu v Letech" (dále jen ,,stavba").
Návrh příslušné smlouvy o výpůjčce předloží půjčiteli vypůjčitel. půjčitel se zavazuje
smlouvu uzavřít nejpozději do 30. dnů ode dne předložení návrhu. Veškeré náklady spojené
s vypracováním smlouvy a jejím provedením ponese vypůjčitel.

Účetní hodnota části pozemku p.č.1284/1 o výměře cca 200,4 m', která bude zapůjčena
činí... ... ... ... ... .42.084,00 Kč/rok
Celkem 84.168,00 KČ

Smluvní strany se dohodly, že po dokončení stavby bez zbytečného odkladu po té, co dojde
k projednání v orgánech Středočeského kraje uzavřou smlouvu darovací na bezúplatný převod
pozemku dotčeného stavbou.

V.
výpůjčka části pozemku se touto smlouvou uskutečňuje bezúplatně

VI.
půjčitel souhlasí se vstupem na pozemek v souvislosti s realizací stavby .

VII.
Veškeré další náležitosti spojené s výpůjčkou pozemku neupravené touto smlouvou se řídí
platnou právní úpravou.

VIII.
půjčitel prohlašuje, že záměr přenechat vypůjčiteli do bezplatného užívání část pozemku
uvedeného v ČI. I. této smlouvy byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění a uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem schválil Odbor
dopravy Středočeského kraje čímž byly splněny podmínky stanovené zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích, v platném znění, čímž byly splněny podmínky stanovené ust. § 23 cit.
zákona.ust.

IX.
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu.
Každý její účastník obdrží po dvou stejnopisech.

X.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují shodně, že skutečnosti v ní uvedené
odpovídají pravdě, že její sepsání a podepsání je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a plně
souhlasí s jejím obsahem. Tato shodná konstatování stvrzují svými podpisy připojenými pod
tuto smlouvu.
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