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Smlouva o výpůjčce a následném darování č.      /2015 

 

uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění 

 

 

 

Smluvní strany: 

 
Název: Město Holešov 
Sídlo:  Masarykova 628, 769 17 Holešov 
IČO/DIČ:  00287172/CZ00287172 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Brezanská 
 

(dále jen „půjčitel“) 
 

a 

 

Pan/paní 

Titul, jméno, příjmení:  

Datum narození:   

Adresa:  

 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

 
uzavřely na základě vzájemné shody tuto smlouvu o výpůjčce: 
 

 

Článek I. 
Předmět a účel výpůjčky 

 
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér (dále jen kompostér), který 

slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.  
 

2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru typu JRK 800 PREMIUM 
o objemu 800 l v celkové pořizovací hodnotě 3 872 Kč včetně DPH. 

 
3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Fondů EU a SFŽP ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží (4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady) a města 
Holešov v projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v Holešově“. 
 

4. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma. 
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5. O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací protokol, který je Přílohou č. 1 
této smlouvy. Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí 
kompostéru. 

 
 

Článek II. 
Doba výpůjčky 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

 
 

Článek III. 
Darování 

 
K prvnímu dni následujícím po uplynutí sjednané doby výpůjčky dle článku II., tj. uplynutí 
doby udržitelnosti projektu, půjčitel bezplatně přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky do 
vlastnictví a ten ho do svého vlastnictví přijímá. 
 

 
 

Článek IV. 
Umístění kompostéru 

 
1. Vypůjčitel umístí kompostér na pozemku p.č.           v katastrálním území                           , 

přičemž je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí 
jej přenechat do užívání třetí osobě.  

 
2. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán 

vypůjčiteli současně s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na veřejně 
nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jeho případnému zcizení nebo poškození cizím 
zaviněním. 

 
 

Článek V. 
Povinnosti vypůjčitele 

 
1. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém 

stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost. 
 

2. Kompostér bude vypůjčitelem využíván výhradně pro kompostování biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele, který 
zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a ekologické využití. 
 

3. Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele nebo poskytovatele dotace 
provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou.  
 

4. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděné 
v této smlouvě (změna adresy bydliště, změna umístění kompostéru apod.). 
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5. Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky (5 let) oznamovat půjčiteli vždy k 31.01. 
následujícího kalendářního roku množství (počet stavebních koleček) vyrobeného 
kompostu za předchozí kalendářní rok.  

 
6. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen 

v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny 
jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu 
záruky poskytovanou výrobcem kompostéru (5 let). Záruční vady je povinen vypůjčitel 
ihned písemně oznámit půjčiteli. 

 
7. V případě odcizení nebo neopravitelného poškození kompostéru třetí osobou je povinen 

vypůjčitel tuto skutečnost neprodleně oznámit půjčiteli a v případě odcizení předat půjčiteli 
kopii Protokolu o odcizení kompostéru vystaveného Policií ČR. V případě odcizení  
a neopravitelného poškození kompostéru nebude vypůjčiteli poskytnut náhradní 
kompostér ani nebude poskytnuta žádná náhrada škody.  
 

8. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel 
vyčištěný a rozložený kompostér půjčiteli.  

 
9. V případě úmrtí vypůjčitele přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

na dědice po vypůjčiteli. Dědic je povinen o úmrtí vypůjčitele půjčitele neprodleně 
informovat. 

 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti půjčitele 

 
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho 

s podmínkami jeho užívání. 
 

2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit 
obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce 
záruční servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a 
případné reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce. 

 
3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně ověření, zda vypůjčitel 

užívá kompostér v souladu s jeho určením. 
 

4. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu  
s článkem IV.a V. této smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a 
rozložený, tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu, a to do 30 dnů od 
písemné výzvy půjčitele. 

 
 

Článek VII. 
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 doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu 
oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 
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3. Vypůjčitel souhlasí dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, se shromažďováním osobních údajů (jméno, příjmení, 
datum narození, adresa – dále jen osobní údaje) v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání 
s odpady v Holešově“ po dobu realizace projektu a dále po dobu, po kterou je obec 
povinna, dle platné právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje archivovat. 

 

4. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
V Holešově  dne      V Holešově dne               
 
 
 
 
 
 
………………………………                                               ……………………………… 
  za půjčitele   za vypůjčitele  
 Mgr. Rudolf Seifert 
  starosta 


