Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany
Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
IČ 00241717
jednající Ing. Petrou Venturovou, starostkou městské části
(dále jen „Půjčitel“)
a
Miroslav Dvořák, nar. 4. 8. 1979
Mezi Rybníky 376, 149 00 Praha 4, Šeberov
(dále jen „Vypůjčitel“)

tuto

Smlouvu o výpůjčce
dle §2193 a násl., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I.

Úvodní ustanovení

I.1

Půjčitel má vlastníkem pozemků, Hlavním městem Prahou, svěřen do správy pozemek 1449/26,
k.ú. Šeberov (dále jen „Předmět výpůjčky“).

I.2

Významná část Předmětu výpůjčky je pokryta travním porostem.

I.3

V rámci ekologické výchovy v Základní škole Šeberov a Mateřské škole Šeberov probíhá, mimo
jiné, na Předmětu výpůjčky projekt „OVCE – náš pracovitý pomocník a kamarád“, přičemž chov
ovcí a spásání travního porostu usnadňuje Městské části údržbu pozemku. Spolupráce se
Základní školou Šeberov a Mateřskou školou Šeberov zahrnuje rovněž přednášky, výtvarné
soutěže apod.

II.

Předmět smlouvy

II.1

Půjčitel tímto Předmět výpůjčky přenechává vypůjčiteli a zavazuje se umožnit mu jeho
bezplatné dočasné užívání.

II.2

Vypůjčitel tímto Předmět výpůjčky dle odst. II.1 přijímá a zavazuje se jej užívat níže uvedeným
způsobem.

II.3

Vypůjčitel se zavazuje řádně udržovat travnatou část Předmětu výpůjčky, včetně spásání trávy
hospodářskými zvířaty, zejména ovcemi.

II.4

Vypůjčitel prohlašuje, že je mu známa náplň projektu „OVCE – náš pracovitý pomocník a
kamarád“ a se zavazuje umožnit Půjčiteli v jeho pokračování na Předmětu výpůjčky.

II.5

Vypůjčitel není oprávněn Předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.

II.6

Vypůjčitel se zavazuje nahradit Půjčiteli případnou škodu vzniklou jeho činností na Předmětu
výpůjčky, včetně staveb a prvků na Předmětu výpůjčky umístěných.
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III.

Trvání výpůjčky

III.1 Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
III.2 Každá ze stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou o délce 12 měsíců,
přičemž výpovědní lhůta začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.
III.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah smlouvy nepovažují za
předmět obchodního tajemství.
IV.

Doručování

IV.1 Smluvní strany si vzájemně zasílají písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
IV.2 Smluvní strany nenesou odpovědnost za nedoručení druhé straně, pokud tato neoznámila
změnu svých údajů pro doručování.
IV.3 Pokud adresát nepřevezme doporučený dopis, je tento považován za doručený dnem, kdy byl
uložen u držitele poštovní licence k vyzvednutí adresátem.
V.

Ustanovení společná a závěrečná

V.1

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, po jednom obdrží každý z účastníků, jeden
bude předán Magistrátu hlavního města.

V.2

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

V.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:
1. Usnesení Rady Městské části Praha – Šeberov 7/67/2017/RMČ
2. Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov XXXXXX
za Půjčitele

Vypůjčitel

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petra Venturová

Miroslav Dvořák

starostka Městské části Praha - Šeberov
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