
SMOUVA ČÍSLO - 821906

Smlouva o výpůjčce školního sportovního areálu
uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. půjčitel:
Základni škola T.G.Masaryka, jihlava, příspěvková organizace,
Sídlo: Žižkova 2048/20, 586 01 jihlava,
zastoupená ředitelem školy Mgr.Andreou Frolíkovou,
(dále jen ,,půjčitel")

1.2. Vypůjčitel:
Název l jméno a pňjmení: - , .
IČO l Datum narozeni:
Sídlo l Bydliště:
Telefon, e-mail: ,
Zastoupen: .
(dále jen ,,vypůjčitel")

2. Předmět výpůjčky

2.1. půjčitel je na základě nájemní smlouvy ze dne 27. 6. 2007 a následných dodatků nájemcem
pozemků parč. č. 42 a parč. č. 70 v katastrálním území jihlava, zapsané na LV č. 10001,
vedeného Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm jihlava. jedná se o školní
sportovní areál základní školy včetně veškerého vybaveni.

2.2. půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli bezplatně školní sportovní areál na dobu užívánI,
sjednanou v bodě 3.1.

2.3. půjčitel předává předmět výpůjčky ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívánL kterým je:
školní hřiště

2.4. Součásti výpůjčky školního sportovního areálu je sociálnI zařízení (umístěné v budově školy,
mobilní WC).

2.5. Vypůjčitel se zavazuje od půjčitele předmět výpůjčky speciňkovaný v či. 2.2. před zahájením doby
užÍvání převzít a neprodleně po jejím skončení odevzdat ve stavu, v jakém ji převzal.

3. Doba užIvánI

3.1.Tato smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to do .
3.2. Strany se dohodly, že vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky -

hod., ve středu od 17 do 18 hod, ( Mimo termín 28.10. a 30.10.2019)

4. Podmínky výpůjčky

4.1. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze k účelu uvedenému
v článku 2.3. této smlouvy.

4.2. vypůjčitel se zavazuje seznámit se s provozním řádem školního sportovního areálu a dodržovat
ho.

4.3. vypůjčitel se zavazuje počínat si tak, aby ve školním sportovním areálu a na jeho přÍs|ušenstvi
nedošlo ke škodě. V případě vzniku škody se zavazuje tuto v plné výši nahradit.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončeni této smlouvy nemá vypůjčitel právo na náhradu
prostředků vložených do zhodnoceni předmětu výpůjčky.

4.5. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do uživání jiné osobě.

5. Ostatní ujednání



5.1. půjčitel je oprávněn požadovat vráceni předmětu výpůjčky i před skončením sjednané doby
v případě, že:

a) vypůjčitel užívá předmět výpůjčky k jinému účelu, než který je uveden v ČI. 2.3 této smlouvy
b) v důsledku užíváni vypůjčitelem vznikla na vypůjčené věci škoda, či tato bezprostředně hrozí
c) vypůjčitel porušuje provozní řád školního sportovního areálu

5.2. vypůjčitel bere na vědomi, že s vypůjčením prostor není spojeno odkládání věcí, a tedy za věci
odložené nenese půjčitel odpovědnost.

5.3. Veškerou činnost, kterou vypůjčitel vykonává v areálu školniho sportovního areálu, provádí na
vlastni nebezpečí bez nároku na odškodnění ze strany půjčitele a vlastníka objektu.

6. Stanoveni výše nákladů spojených s výpůjčkou hřiště

6.1. vypůjčitel se zavazuje uhradit , což jsou náklady spojené s každodenní kontrolou po
výpůjčce, ve které je zahrnuta mzda pracovník pověřeného kontrolou a administrativa ,
čištěni hřiště a zhotoveni vložek FAB .

6.2. Celkové náklady v termínu, který je uveden v ČI. 3.2, jsou tedy stanoveny na za
. Úhrada bude provedena . . , na účet Základní školy T. G. Masaryka, jihlava,

příspěvková organizace - č. účtu 1466082399/0800 variabilní symbol - 821901, KS , 0308, nebo
v hotovosti u hospodářky školy.

7. Závěrečná ujednáni

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotoveni.

7.2. Tuto smlouvu je možné změnit pouze čÍs|ovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvn imi stranami.

7.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni smlouvy v registru smluv. půjčitel zajisti uveřejnění této smlouvy v registru smluv
v souladu s právními předpisy.

7.4. Po důkladném přečteni této smlouvy smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla uzavřena pod nátlakem, v tísni, či za nápadně
nevýhodných podmínek a souhlasí proto s jejím obsahem. Na důkaz toho smluvní strany připojuji
niže své vlastnoruční podpisy.

V jihlavě dne

půjčitel


