Smlouva o výpůjčce
uzavřená dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Obec Útěchovice pod Stražištěm
Útěchovice pod Stražištěm 57, 395 01
IČ: 00511251
Zastoupená: Lukášem Bezemkem, starostou
(dále jen „Půjčitel“)

a

Jméno a příjmení
trvale bytem č.p., 395 01, Útěchovice pod Stražištěm
dat. nar.:
(dále jen „Vypůjčitel“)

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce
podle §2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v následujícím znění

čl. I
Předmět smlouvy
1) Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání nádoby na tříděný odpad (na plast, papír a bioodpad)
uvedené v následující tabulce (dále jen „Předmět výpůjčky“) vypůjčiteli do 31. 12. 2027.
Druh odpadu

2)

Počet ks

Papír – 240 l modrá

1

Plast a drobné kovy – 240 l žlutá

1

Biologicky rozložitelný odpad – 240 l hnědá

1

Vypůjčitel předmět výpůjčky dle čl. I odst. 1) tohoto článku přebírá od půjčitele při uzavření této
smlouvy, což obě smluvní strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem.
čl. II
Práva a povinnosti vypůjčitele

1) Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky v souladu s jeho účelem, kterému je určen, tedy ke
sběru tříděného odpadu (žlutá nádoba – plasty a drobné kovy, modrá nádoba – papír, hnědá nádoba –
bioodpad). Je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou či zničením.
2) Za škody, které budou způsobeny uživáním předmětu výpůjčky po dobu výpůjčky vůči třetím osobám,
odpovídá vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou způsobeny na
předmětu výpůjčky po dobu jejího trvání jednáním třetích osob.
3) V případě, že v době, kdy jsou vypůjčené věci v držení vypůjčitele, dojde ke ztrátě nebo poškození
vypůjčených věcí, zavazuje se vypůjčitel uhradit půjčiteli náhradu škody v plné výši anebo znovu pořídit
vypůjčenou věc ve stejném množství a kvalitě.

4) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky spolu s dalšími členy své domácnosti.
5) Vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele. Vypůjčitel smí užívat
předmět výpůjčky jen na území obce či jejích místních částí.
6) Vypůjčitel je povinen jednotlivé nádoby na tříděný odpad přistavovat ke svozu nejméně 1x za čtvrtletí.
Pokud tak neučiní, mohou být vypůjčiteli jednotlivé nádoby na tříděný odpad odebrány.
čl. III
Změna vlastnictví
1) Nenastanou-li jiné okolnosti, stává se novým vlastníkem předmětu výpůjčky prvním dnem po uplynutí
31. 12. 2027 vypůjčitel. Tímto okamžikem na něj přecházejí všechna vlastnická práva a povinnosti.
čl. IV
Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami na jedné listině.
3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Útěchovice pod Stražištěm, dne ………………………. 2021

Za půjčitele:

…………………………………………………….
Lukáš Bezemek

Vypůjčitel:

…………..……………………………………………….
Jméno a příjmení

starosta

Nádoby dle čl. I převzal dne: .………………

vypůjčitel: ………………………………………………

