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Městská část Praha-Kunratice

SMLOUVA () VÝPÚJČCE ogrtóčggožoggs 2019

listy 4 přílohy
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Číslo smlouvy Půjčitele: VYP/32/03/000026/2019

Číslo smlouvy Vypůjčitele: , "

mc3533713fb6e8

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže

uvedenými smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva“):

           

Hlavni město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

Zastoupené: Bc. Ladislavem Tobiášem, MSC, MPA, pověřeným řízením odboru informatické

infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZOOOó4581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.:

(dále jen „Půjčitel“)

a

Městská část Praha — Kunratice

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ: 148 00

Zastoupené: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

(dále jen „Vypůjčitel“)

(Půjčitel a Vypůjčitel dále společně jen „Smluvní strany“)

1. ÚČEL VÝPÚJČKY

1.1. Účelem výpůjčky je dovybavení dvaadvaceti jednotek sborů dobrovolných hasičů

technickými komponenty a třiceti pěti kusů licencí systému Fireport komplet. Tato

opatření by měla zrychlit výjezdy dobrovolných hasičů až o 40 % a měla by částečně

splnit požadavky ředitele HZS Praha generála Romana Hlinovského.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Půjčítel zavazuje bezplatně poskytnout

Vypůjčiteli k užívání majetek uvedený v odstavci 2.2 této Smlouvy.

2.2 Předmětem výpůjčky je majetek Půjčitele, sestávající z

1 x monitor 24“

I x držák monitoru

1 x 2 reproduktory

1 x 2 ks držáků na reproduktory

1 x ovládací počítač FIREPORT

1 x router?
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7. 1 x tiskárna FIREPORT

8. 1 x kompletni instalační a montážní materiál

9. 1 x Licence RescueNavigator pro JSDH PROFI

2.3 Půjčitel se zavazuje poskytovat vypůjčiteli výše uvedený majetek specifikovaný

v odstavci 2.2.V hodnotě celkem za 39.900 Kč bez DPH, tj. 48.279 Kč s DPH. (dále

jen „předmět výpůjčky“).

3. VÝPÚJČNÍ DOBA

3.1. Výpůjčka je Smluvními stranami sjednána na dobu 48 měsíců.

3.2. Výpůjční doba začíná běžet dnem podpisu této Smlouvy.

3.3. Výpůjční doba skončí, jakmile Vypůjčitel přestane Předmět výpůjčky potřebovat za

účelem výpůjčky dle článku 1.

3.4. Výpůjční doba dále končí uplynutím výpovědní lhůty podle čl. 6 odst. 6.1 této Smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. 0 předání a převzetí předmětu výpůjčky Vypůjčiteli bude vyhotoven Protokol o předání a

převzetí, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1. Protokol o ukončení užívání se obě Smluvní

strany zavazují vyhotovit a podepsat při ukončení výpůjčky, jeho vzor je uveden v Příloze

č. 2.

4.2. Práva a povinnosti Půjčitele

4.2.1. Půjčitel je povinen předat Vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém

k řádnému užívání. Spolu s předmětem výpůjčky je Půjčitel povinen předat Vypůjčiteli i

veškeré doklady či dokumentaci a další informace nutné k řádnému užívání předmětu

Výpůjčky.

4.2.2. Půjčitel je oprávněn požadovat vlastní provedení fyzické a funkční kontroly předmětu

výpůjčky jedenkrát za rok, zpravidla ke dni 15. 6. kalendářního roku a v místě určeném

Půjčitelem.

4.3. Práva a povinnosti Vypůjčitele

4.3.1. Vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky užívat řádně, s náležitou péčí a V souladu

s účelem, ke kterému obvykle slouží.

4.3.2. Vypůjčitel nesmí přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě (vyjma svých

zaměstnanců).

4.3.3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky užívat pouze v souladu s touto smlouvou o

výpůjčce uzavřenou mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem.

4.3.4. Vypůjčitel je povinen předat předmět výpůjčky nejpozději do 10 dnů po skončení

výpůjční doby uvedené v čl. 3.3 nebo čl. 3.4 této Smlouvy, případně do 10 dnů po

odstoupení Smluvní strany od Smlouvy podle čl. 6 této Smlouvy.



5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5.1. Vypůjčitel je Půjčiteli odpovědný za škodu, která bude způsobena na Předmětu výpůjčky

porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

5.2. Vpřípadě, že dojde ke zcizení Předmětu výpůjčky je Vypůjčitel povinen o tom bez

zbytečného odkladu vyrozumět Půjčitele. Nejpozději do 14 dnů ode dne zcizení je

Vypůjčitel povinen uhradit Půjčiteli cenu Předmětu výpůjčky, uvedenou včl. 1.2 této

Smlouvy, ledaže ke zcizení Předmětu výpůjčky Vypůjčitel nepřispěl zanedbáním svých

povinností.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

6.1. Půjčitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, pokud zanikne účel výpůjčky dle čl.

1.1. Výpovědní lhůta je lměsíc a začíná běžet následující den po doručení písemné

výpovědi Vypůjčiteli.

6.2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních

stran, nebo odstoupením Smluvní strany v souladu s tímto článkem.

6.3. Půjčitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Vypůjčitel užívá předmět

výpůjčky v rozporu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

6.4. Vypůjčitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vpřípadě, že předmět výpůjčky není

možné z důvodů na straně Půjčitele (zejména nesplnění povinnosti Půjčitele podle čl.

4.2.1 této Smlouvy) užívat v souladu s účelem stanoveným touto Smlouvou.

6.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

6.6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se takových práv a

povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Vypůjčitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci

smluv vedené Půjčitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího

p'odpisu. Vypůjčitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu

zveřejněna na webových stránkách Půjčitele. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou

součinnost potřebnou při užívání předmětu výpůjčky podle této Smlouvy. Smluvní strany

jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou

být důležité pro plnění této Smlouvy.

7.3. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím

následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců

smluvních stran:

a) Oprávněnými osobami Půjčitele ve věcech Smlouvy jsou:



    

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA, pověřený řízením odboru informatické

infrastruktury

Oprávněnými osobami Půjčitele pro účely podpisu protokolů dle čl. 4.1 jsou:

Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA, email:

b) Oprávněnými osobami Vypůjčitele jsou:

Ing. Lenka Alinčová, starostka, email: alincova@praha—kunratice.CZ

Oprávněnými osobami Vypůjčitele pro účely podpisu protokolů dle čl. 3.1 jsou:

7.4. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též

„Sdělení“) mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní

stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně nebo

doporučenou poštou.

7.5. Vyjma změn oprávněných osob podle článku 7.3. této Smlouvy mohou veškeré změny a

doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu

změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma

Smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez

ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany

rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanoveni § 1757 odst. 2 občanského

zákoníku.

7.6. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

7.7. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany

zavazují řešit přednostně smímou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy

o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů

z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

7.8. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane V budoucnu neplatným,

neúčinným či nevymahatelným nebo bude—li takovým příslušným orgánem shledáno,

zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového

ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že

je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit

neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným,

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě

jako celku.

7.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž

všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Půjčitel a

jedno (1) vyhotovení Vypůjčitel.

7.10. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

7.1 l. Součástí této Smlouvyjsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Vzor Protokolu o předání a převzetí

Příloha č. 2: Vzor Protokolu o ukončení užívání

'
l



7.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

7.13. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této

smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 2283 ze dne 30. 8.

2018.

VPrazedne ZC 7— 7077

Půjčitel

Hlavní město Praha

 

Jméno: Bc. Ladislav Tobiáš, MSC, MPA

Funkce: pověřený řízením odboru INI MHMP

V Praze dneM(?

Městská část Praha -— Kunratice

Jméno: Ing. Lenka Alinčová

Funkce: starostka MČ Praha - Kunratice



Příloha č. 1: Vzor Protokolu o předání a převzetí

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR INFORMATICKÉ INFRASTRUKTURY

 

PROTOKOL o PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NA ZÁKLADĚ DOKUMENTU

Smlouva o výpůjčce č.

Ze dne

SMLUVNÍSTRANY

PÚJČITEL — předávající

Název Hlavní město Praha

Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO 00064581

Odpovědná osoba Bc. Ladislav Tobiáš, MSC, MPA

Funkce pověřený řízením odboru informatické infrastruktury

 

WPÚJČITEL - přebírající

 

Jméno, příjmení/Název

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Adresa

IČO

Odpovědná osoba

Funkce

PŘEDMĚT VÝPÚJČKY

Fogg“ Předmět výpůjčky Počet kusů

1. monitor 24“ l

2. držák monitoru I

3. 2 reproduktory 1

4. 2 ks držáků na reproduktory 1

5. ovládací počítač FIREPORT _ 1

6. router 1

7. tiskárna FIREPORT 1

8. kompletni instalační a montážní materiál 1

9. Licence RescueNavigator pro JSDH PROFI 1   



PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ

Oprávnění zástupci Půjčitele a Vypůjčítele tímto potvrzují, že níže uvedeného dne Výpůjčitel převzal od

Půjčitele výše specifikovaný předmět výpůjčky, a to bez závad, ve stavu způsobilém k řádnému užívání

dle podmínek uvedených ve výše uvedené smlouvě.

 

 

 

 

 

  

PÚJČITEL Jméno a příjmení Datum Podpis

Oprávněná osoba

VYPÚJČITEL Jméno a příjmení Datum Podpis

Oprávněná osoba ‘   
 



Příloha č. 2: Vzor Protokolu o ukončení užívání

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR INFORMATICKÉ INFRASTRUKTURY

 

PROTOKOL o UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ  
 

NA ZÁKLADĚ DOKUMENTU
 

Smlouva o výpůjčce č.

 

Ze dne

  

SMLUVNÍ STRANY
 

VYPÚJČITEL - ukončující
 

Název Hlavní město Praha

 

Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01
 

IČO 00064581

 

Odpovědná osoba Bc. Ladislav Tobiáš, MSC, MPA

 

Funkce pověřený řízením odboru informatické infrastruktury

 

PÚJČITEL - přebírající

 

Jméno, přijmení/Název

 

Adresa

 

IČO/ datum narození
 

Odpovědná osoba
   Funkce

 

PŘEDMĚT VÝPÚJČKY
 

6

“ŠŠŠ“ Předmět Výpůjčky Aktivační klíč ,

 

1.
 

2.    
 

UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ

Oprávněný zástupce Vypůjčitele tímto potvrzuje, že vrátil Půjčiteli předmět výpůjčky.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašuji, že tímto předáním jsou mezi nimi vypořádány veškeré

vzájemné závazky plynoucí z výše uvedené smlouvy.

 

 

 

 

 

   

PÚJČITEL Jméno a příjmení Datum Podpis

Oprávněná osoba

VYPÚJČiTEL Jméno a příjmení Datum Podpis

Oprávněná osoba  
 


