Smluvní strany:
Půjčitel:
Obec Střeň
Sídlo: Střeň 19, 783 32 Střeň
IČ: 47997265
DIČ: CZ47997265
Zastoupený: Mgr. Jiřím Nevimou, Ph. D.
a
Vypůjčitel:
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………..
Datum narození…………………………………………………………………………………………….
Bytem……………………………………………………………………………………………………………
Parcelní číslo (není povinné)…………………………………………………………………………

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 659 a násl. a podle § 628 a násl. občanského
zákoníku tuto:
SMLOUVU O VÝPŮJČCE A DAROVACÍ č. X

Článek 1
1. Vlastníkem movité věci – kompostéru o objemu 1100 litrů, v pořizovací ceně 3 509,- Kč vč.
DPH (dále jen „předmět výpůjčky“), je obec Příkazy, č.p. 125, 783 33 Příkazy, IČ: 00228711,
(dále jen „vlastník“). Kompostér byl pořízen z finančních prostředků získaných na základě
žádosti vlastníka o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020
na realizaci projektu „Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích“ (dále
jen „projekt“), registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003810. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Smyslem projektu je podpora
třídění odpadu prostřednictvím domácího kompostování. Kompostér je po dobu výpůjčky
veden v evidenci žadatele. Půjčitel má od vlastníka smluvní právo a povinnost dále tyto
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kompostéry postupovat formou zápůjčky koncovým fyzickým osobám v katastrálním území
obce Střeň.
2. Předmět výpůjčky předává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu počínaje dnem
účinností této smlouvy do konce doby udržitelnosti projektu, nejméně však do 31. 12. 2022.
Dobou udržitelnosti je období v délce 5 let od potvrzení ukončení realizace projektu Státním
fondem životního prostředí, po které je půjčitel povinen garantovat Státnímu fondu životního
prostředí udržitelnost projektu.
3. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat výhradně a bezodkladně pro účely domácího
kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví na území obce Střeň, a to na pozemku
v místě trvalého bydliště nebo na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci.
4. Podpisem této smlouvy potvrzuje vypůjčitel, že předmět výpůjčky převzal ve stavu
způsobilém ke smluvenému užívání včetně návodu na sestavení a informačního letáku
o kompostování, kterými se bude řidit. Vypůjčitel se zavazuje k užívání předmětu výpůjčky
v souladu s touto smlouvou včetně provozování domácího kompostování po dobu
udržitelnosti projektu, nejméně však do 31. 12. 2022.
Článek 2
1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu se smluveným účelem a je
povinen jej chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Předmět výpůjčky umístí
vypůjčitel s ohledem na sousední pozemky a s dostatečným odstupem zejména od obytných
částí sousedních budov tak, aby nebyla narušena práva vlastníků sousedních nemovitostí
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Běžné náklady spojené s provozem, řádnou údržbou a opravou předmětu výpůjčky nese
vypůjčitel.
3. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému. Poruší-li tuto svou
povinnost, je půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky. Při změně
vlastníka nemovistosti (např. odstěhování, prodej rodinného domu, atd.) je vypůjčitel
povinen předem oznámit tuto skutečnost půjčiteli a kompostér bezodkladně vrátit půjčiteli
nebo zajistit uzavření této smlouvy s novým majitelem nemovitosti.
Článek 3
1. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením doby stanovené
v čl. 1 odst. 2 této smlouvy, jestliže jej vypůjčitel neužívá řádně nebo v rozporu se smluveným
účelem. Kompostér bude nabídnut dalším zájemcům v pořadníku o kompostování.
2. Bude-li vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky před uplynutím sjednané doby zapůjčení,
je povinen jej vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to
do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k vrácení.
Článek 4
1. Po dobu účinnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen na vyžádání umožnit půjčiteli a jím
pověřeným osobám (např. poskytovatel dotace – zástupci SFŽP) fyzickou kontrolu předmětu
výpůjčky.
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Článek 5
1. K prvnímu dni následujícím po uplynutí sjednané doby zapůjčení dle článku 1 odst. 2., tj. po
uplynutí doby udržitelnosti projektu, půjčitel bezplatně přenechává vypůjčiteli předmět
výpůjčky do vlastnictví a ten jej do svého vlastnictví přijímá.

Článek 6
1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely
na základě své svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží půjčitel a jeden stejnopis je
určen pro vypůjčitele.
4. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být učiněny pouze písemnou formou.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 10. 2017, č. zápisu: 7 – 2017.

Ve Střeni dne 27. 10. 2017

Ve Střeni dne……………………..

Půjčitel:

Vypůjčitel:
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