16 007 2 00

Městská část Praha - Kunratice

a
Tělocvičná jednota Sokol Kunratice

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE BYLA UZAVŘENA DLE UST. § 2193-2200 ZÁK.
Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉHO
DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

1.

Městská část Praha - Kunratice
pod adresou K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen „Půjčitel“)

a
2.

Tělocvičná jednota Sokol Kunratice
se sídlem K Šeberáku 161/16, 148 00 Praha 4
jednatelka Ing. Jindra Jirátová
IČO: 452 48 656
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 60492369/0800
právní forma: Pobočný spolek
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze - oddíl L, vložka 27856
na straně jedné (dále jen „Vypůjčitel“)

oba společně označováni jako „Smluvní strany“

I.
Předmět smlouvy, účel výpůjčky
1. Půjčitel touto smlouvou půjčuje Vypůjčiteli pozemek parc. č. 11/1 - zámecký park
v k.ú. Kunratice.
2. K výpůjčce byl udělen souhlas na poradě starostky č. 66, MČ Praha - Kunratice ze dne
10. 5. 2016.
3. Akce se koná pod osobní záštitou starostky MČ Praha - Kunratice Ing. Lenky Alinčové.
Udělení záštity tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že Předmět výpůjčky je Vypůjčitel oprávněn užívat pro
uspořádání akce Kunratický den dětí.
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II.
Doba a cena výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou v době od 10:00 do 17:30 hod. dne 11. června 2016.
2. Výpůjčka se sjednává jako bezúplatná.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Vypůjčitel se zavazuje zajistit na vypůjčených pozemcích při akci dodržování
bezpečnostních a protipožárních předpisů.
2. Vypůjčitel je povinen ohlásit pořádání akce podle protipožárních předpisů a zajistit na
vlastní náklady ostrahu po celou dobu trvání akce.
3. Vypůjčitel ručí za pořádek a veřejnou zeleň, včetně stromořadí a za klidný průběh akce.
4. Předmět výpůjčky bude Vypůjčiteli protokolárně předán dne 10. června 2016. Případné
nedostatky budou zaznamenány v předávacím protokolu. Předávací protokol tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako Příloha č. 2.
5. Po skončení akce bude předmět výpůjčky dán Vypůjčitelem do původního stavu a Půjčiteli
protokolárně předán následující pracovní den po skončení akce referentce
Ing. Veronice Appelové.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze v písemné formě po odsouhlasení a
podepsání oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, pro každou stranu po jednom.
4. 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.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedenou městskou
části Praha-Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato
smlouva může být bez jakéhokoli omezení, včetně všech případných osobních údajů ve
smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha3

Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

Za Půjčitele:

Za Vypůjčitele:

............................................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

..........................................................
Ing. Jindra Jirátová
TJ Sokol Kunratice

4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 – Kunratice

Předávací protokol
Půjčitel:

Městská část Praha-Kunratice
pod adresou K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen "Půjčitel")

Vypůjčitel:

Tělocvičná jednota Sokol Kunratice
se sídlem K Šeberáku 161/16, 148 00 Praha 4
jednatelka Ing. Jindra Jirátová
IČO: 452 48 656
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 60492369/0800
právní forma: Pobočný spolek
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze - oddíl L, vložka
27856
na straně druhé (dále jen "Vypůjčitel")

(dále společně označovány jako "Smluvní strany")

Půjčitel předává k výpůjčce nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 11/1 - zámecký park v k.ú. Kunratice.
Tento protokol je vypracován ve dvou stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce
č. 16 007 2 00 jako Příloha č. 2.

V Praze dne 10. 6. 2016

V Praze dne 10. 6. 2016

Za Půjčitele:

Za Vypůjčitele:

............................................................
Ing. Veronika Appelová

Telefon: 244 102 214
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800

.........................................................................
Ing. Jindra Jirátová

Fax: 244 913 900
e-mail: info@praha-kunratice.cz
IČO: 002 31 134

