Obec Ostopovice
U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice
www.ostopovice.cz, tel./fax.: 547 211 381

Smlouva o výpůjčce
uzavřena v souladu s ustanovením § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Jméno:
Bydliště:
Číslo OP:
dále jen „vypůjčitel“,
a
Obec Ostopovice
U Kaple 260/5
664 49, Ostopovice
IČ: 00282294
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č.ú.: 9224641/0100
dále jen „půjčitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o výpůjčce
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je štěpkovač Viking GB 370 S s motorem B&S Serie 850
PRO RS OHV (dále jen předmět výpůjčky).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky.
3. Předmět této smlouvy přenechává půjčitel vypůjčiteli do užívání bezplatně.
4. Místem výpůjčky je: Sběrný dvůr Ostopovice, ulice Družstevní, č.ev. 387. Půjčitel se
zavazuje předmět výpůjčky převzít a následně jej půjčiteli vrátit v místě výpůjčky
v otevíracích hodinách půjčitele, k čemuž mu půjčitel poskytne potřebnou součinnost.
5. Doba výpůjčky se stanoví od .............. do ..................... V případě, že by v den vrácení
předmětu výpůjčky bylo místo výpůjčky z jakéhokoliv důvodu během obvyklé otvírací doby
uzavřeno, prodlužuje se doba výpůjčky do následujícího dne, ve kterém bude místo výpůjčky
otevřeno.
6. Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši
100,-Kč za každý započatý den.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému
užívání.

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice
www.ostopovice.cz, tel./fax.: 547 211 381

2. Půjčitel prohlašuje, že při podpisu této smlouvy vypůjčiteli současně s předmětem výpůjčky
předá vá Návod k obsluze.
3. Vypůjčitel prohlašuje, že obdržel Návod k obsluze a byl s ním seznámen vč. zásad
bezpečného provozu zařízení.
4. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který byl ve
smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit jej před poškozením,
ztrátou nebo zničením.
5. Vypůjčitel se zavazuje uhradit případnou škodu vzniklou poškozením, ztrátou nebo zničením
předmětu výpůjčky nad rámec běžného opotřebení.
6. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému.
7. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nepotřebuje, nejpozději však do
konce stanovené doby zapůjčení.
8. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu
s účelem, kterému slouží.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Po
podpisu této smlouvy obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení smlouvy.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol.

V Ostopovicích dne .........................

.........................................................
podpis vypůjčitele

.............................................................
podpis půjčitele

