Městská část Praha - Kunratice

a
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420

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.

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
se sídlem Předškolní 420, 148 00 Praha 4
zastoupena ředitelem Ing. Vítem Beranem
IČO: 62931377
právní forma: příspěvková organizace
na straně jedné (dále jen „Vypůjčitel“)

oba společně označováni jako „Smluvní strany“

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je vypůjčení movitých věcí – 3 ks nůžkových stanů o
rozměrech 3 x 6 m v celkové hodnotě 100 747 Kč za účelem testování žáků na Covid 19.
2. Majetek je evidován v účetnictví MČ Praha Kunratice a na majetkových kartách, viz .
Příloha 1.

II.
Doba a cena výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou.
2. K ukončení smlouvy dojde pominutím výše uvedeného účelu výpůjčky.
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3. Obě smluvní strany jsou oprávněny domáhat se vrácení předmětu výpůjčky, resp. předmět
výpůjčky předčasně vrátit.
4. Výpůjčka se sjednává jako bezúplatná.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který byl v této
smlouvě dohodnut a je povinen jej chránit před poškozením.
2. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit v původním a kompletním stavu.
3. Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady věci udržovat a hradit i případné opravy.
4. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat do užívání třetí osobě.

IV.
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. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze v písemné formě po odsouhlasení a
podepsání oběma Smluvními stranami.
3. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky
obdrží Půjčitel a jeden výtisk Vypůjčitel.
5. 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.
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol jako Příloha č. 2.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou
částí 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 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.
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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. Vít Beran
ředitel ZŠ Kunratice
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 – Kunratice

Předávací protokol
o předání majetku Městské části Praha-Kunratice příspěvkové organizaci, Základní škole Předškolní 420.
.

Majetek ve výpůjčce v celkové pořizovací hodnotě 100 747 Kč, je evidován v účetnictví a na
majetkových kartách Městské části, seznam viz příloha č. 1.

Předala:
V Praze dne:
Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka MČ Praha Kunratice

Převzal:
V Praze dne:

Ing. Vít Beran
ředitel ZŠ Kunratice

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

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

