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Městská část Praha - Kunratice

a

Divadlo v parku, o. p. s.

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE BYLA UZAVŘENA DLE UST. § 2193 A NÁSL. 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. Divadlo v parku, o.p.s.
se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupena ředitelem Janem Andeltem
telefon: +420 602 374 291
IČO: 023 10 091
DIČ: CZ02310091
Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném MS v Praze, v oddíle O,
vložka 1274
na straně jedné (dále jen „Vypůjčitel“)
oba společně označováni jako „Smluvní strany“

I.
Předmět smlouvy, účel výpůjčky
1) Půjčitel touto smlouvou vypůjčuje Vypůjčiteli parc. č. 11/1 - zámecký park v k.ú. Kunratice
za účelem uspořádání kulturně společenské akce "Babí léto v pohybu".
2) K výpůjčce byl udělen souhlas na poradě starostky č. 87, MČ Praha - Kunratice ze dne
24. a 28. 11. 2016.
3) Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha - Kunratice Ing. Lenky Alinčové.

II.
Doba a cena výpůjčky
1) Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 6:00 do 24:00 hodin dne 16. 9. 2017.
2) Výpůjčka se sjednává jako bezúplatná.
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III.
Práva a povinnosti
1) Vypůjčitel se zavazuje zajistit v zámeckém parku 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 je povinen zajistit na vlastní náklady bezpečnostní ostrahu po celou dobu trvání
akce.
4) Předmět výpůjčky bude Vypůjčiteli protokolárně předán dne 15. 9. 2017. Součástí
předávacího protokolu jsou fotografie aktuálního stavu Předmětu výpůjčky v době předání.
Předávací protokol tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 1.
5) Po skončení akce bude vypůjčený pozemek v parku dán Vypůjčitelem do původního stavu
a Půjčiteli protokolárně předán následující pracovní den po skončení akce referentce Úřadu
Městské části Praha - Kunratice Ing. Veronice Appelové.

IV.
Závěrečná ustanovení
1) Veškeré vztahy mezi účastníky, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, pro každou stranu po jednom.
3) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze v písemné formě po odsouhlasení
a podepsání oběma smluvními stranami.
4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou
částí, 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 zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části
Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh
a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.
5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek
pro jednu z nich, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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V Praze dne 6. 9. 2017

V Praze dne 6. 9. 2017

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

..........................................................
Jan Andelt
Divadlo v parku, o. p. s
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