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Městská část Praha - Kunratice

a
JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., advokát

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Smlouva o výpůjčce
uzavřená v souladu s ustanovením § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Půjčitel:

Městská část Praha-Kunratice
sídlem K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ: 00 23 11 34
zast. starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
(dále jen půjčitel)

Vypůjčitel:

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., advokát
se sídlem Jandova 185/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 736 28 301, DIČ CZ8209280959
mob.: + 420 605 518 181
email: stusek@akstusek.cz
(dále jen vypůjčitel)
Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je vypůjčení notebooku Hp (výrobní číslo: cnd5023hw4;
inventární číslo: MC3700010280) vč. nabíječky, baterie, nainstalovaného softwaru
MS Office&Business 2013 32/64 bit CZ Medialess a nainstalovaného antivirového programu ESET
antivirus v pořizovací hodnotě 27 224 Kč.
Článek II
Doba výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna dále ukončit tuto smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu
s výpovědní lhůtou 7 dnů jdoucích ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Obě smluvní
strany jsou tedy oprávněny domáhat se vrácení předmětu výpůjčky, resp. předmět výpůjčky
předčasně vrátit.
Článek III
Podmínky výpůjčky
1. Podmínky výpůjčky:
(i)
výpůjčka se sjednává jako bezúplatná;
(ii) vypůjčitel je povinen na vlastní náklady věci udržovat a hradit i případné opravy, které
nejsou zahrnuty ve standardní záruce výrobce a které budou způsobeny špatným
zacházením s vypůjčenou věcí
(iii) instalace operačního systému, výše uvedeného softwarového vybavení, údržba a opravy
zařízení jsou zajišťovány výhradně úřadem MČ Praha-Kunratice;
(iv) vypůjčitel je oprávněn vypůjčené věci použít výlučně pro práci, která je spojená s úřadem
MČ Praha - Kunratice a v rámci výkonu funkce člena zastupitelstva
(v) vypůjčitel není oprávněn do vypůjčené věci instalovat jiný software než ten, který je
nainstalován v době předání;
(vi) vypůjčitel zodpovídá za pravidelnou aktualizaci a update antivirového systému
(vii) vypůjčitel zodpovídá za zálohování dat na zařízení
(viii) zřízení a provoz připojení k internetu jsou ve vlastní režii vypůjčitele

(ix)
(x)

vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat do užívání třetí osobě;
pojištění výpůjčky je povinen sjednat vypůjčitel (krádež, fyzické poškození apod.)
Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s podmínkami, které byly v této
smlouvě dohodnuty a je povinen jej chránit před poškozením.
2. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit nejpozději do konce stanovené doby vypůjčení.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel
jedno vyhotovení.
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. Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol, viz Příloha č. 1.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedenou městskou části PrahaKunratice, 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 Praha-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

..........................................................
JUDr. JaromírŠtůsek, LL.M.

Protokol o předání a převzetí notebooku Hp
Půjčitel:

Městská část Praha-Kunratice
sídlem K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ: 00 23 11 34
zast. starostkou Ing. Lenkou Alinčovou

Vypůjčitel:

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., advokát
se sídlem Jandova 185/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 736 28 301, DIČ CZ8209280959
mob.: + 420 605 518 181
email: stusek@akstusek.cz
(dále jen vypůjčitel)

Půjčitel zapůjčuje a Vypůjčitel přejímá notebooku Hp (výrobní číslo: cnd5023hw4; inventární číslo:
MC3700010280) vč. nabíječky, baterie, nainstalovaného softwaru MS Office&Business 2013 32/64 bit
CZ Medialess a nainstalovaného antivirového programu ESET antivirus v pořizovací hodnotě 27 224
Kč.
Tento protokol je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel
jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

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

..........................................................
JUDr. JaromírŠtůsek, LL.M.

