
  

Smlouva o výpůjčce a darování č.  KOMP/    /2018
Uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník
Smluvní strany:
Jméno, příjmení, titul:
Narozen(a):
Bytem: 
č.p. 
(dále jen „Vypůjčitel“)

A

Obec Újezd pod Troskami
Újezd pod Troskami 29, 512 63, Rovensko pod Troskami
Zastoupená: Janem Švihelem, starostou obce
IČO: 00272299
(dále jen „Půjčitel“)

(Vypůjčitel  a  Půjčitel  v  textu  smlouvy  společně  též  jako  „Smluvní  strany“  a  jednotlivě  též  jako
„Smluvní strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o výpůjčce a následném darování
(dále jen „Smlouva“):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru typu            o objemu      l.
(dále jen „Předmět výpůjčky“).

2. Půjčitel přenechává k bezplatnému užívání Předmět výpůjčky Vypůjčiteli do 

3.  Vypůjčitel  Předmět  výpůjčky  dle  čl.1  odst.  1)  této  Smlouvy  převezme  v  Smluvními  stranami
dohodnutém termínu a o předání a převzetí Předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol, který
je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

4. Po skončení udržitelnosti se stává Předmět výpůjčky vlastnictvím Vypůjčitele.

Článek II.
Práva a povinnosti Vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen užívat Předmět výpůjčky na svém pozemku a to v souladu s jeho účelem,
kterému obvykle slouží  (tj.  ke kompostování).  Je povinen kompostér  chránit  před poškozením,
ztrátou nebo zničením. V případě, že nastane nemožnost dalšího užívání Předmětu výpůjčky k jeho
obvyklému určení, je Vypůjčitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Půjčiteli oznámit.

2. Vypůjčitel  má  právo  kdykoliv  od  této  Smlouvy  odstoupit.  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem
doručení písemného odstoupení Půjčiteli. Ke dni odstoupení předá Vypůjčitel složený a vyčištěný
Předmět výpůjčky Půjčiteli, nebo uhradí jeho pořizovací cenu. Volba varianty je na Vypůjčiteli.



  

3. Vzniklý kompost je majetkem Vypůjčitele, který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a ekologické
využití.

4. V případě úmrtí Vypůjčitele přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na
dědice po Vypůjčiteli.

5. Vypůjčitel je oprávněn přenechat Předmět výpůjčky jiné osobě pouze po předchozím písemném
souhlasu Půjčitele. 

Článek III.
Práva a povinnosti Půjčitele

1. Půjčitel  je  povinen  předat  Vypůjčiteli  Předmět  výpůjčky  dle  této  Smlouvy  a  seznámit  ho
s podmínkami jeho užívání.

2. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu Předmětu výpůjčky včetně ověření, zda Vypůjčitel
užívá Předmět výpůjčky v souladu s jeho určením.

3. Zjistí-li  Půjčitel  provedenou kontrolou,  že Vypůjčitel  Předmět výpůjčky nevyužívá v souladu s
touto Smlouvou, je Vypůjčitel povinen vrátit Půjčiteli Předmět výpůjčky (vyčištěný a rozebraný, tj.
v původním stavu,  s  přihlédnutím k obvyklému opotřebení)  na základě předávacího protokolu,
nebo uhradit pořizovací cenu Předmětu výpůjčky, a to do 30 dnů od písemné výzvy Půjčitele.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  obvyklé  náklady  spojené  s užíváním  Předmětu  výpůjčky  hradí
Vypůjčitel,  mimořádné  náklady  pak  hradí  Půjčitel.  Vypůjčitel  je  povinen  písemně  informovat
Půjčitele o nutnosti úhrady mimořádných nákladů, a to nejpozději do deseti dnů ode dne vzniku
potřeby úhrady mimořádných nákladů. 

2. 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.

3. Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu oběma
Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

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

V obci ……………………. dne ……………………..

………………………………………….. ……………………………………
podpis vypůjčitele razítko a podpis půjčitele



  

PŘÍLOHA Č. 1.

Protokol o předání kompostéru:

Vypůjčitel:

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………..

Datum narození:……………………………………………………………………………

Adresa bydliště …………………………………………………………………………………….

 parcelního číslo (kde bude kompostér umístěn)……………………………………

Předmětem předání je kompostér o objemu ___________l.

Vypůjčitel prohlašuje, že si předaný kompostér, včetně jeho příslušenství a součástí, před podpisem
řádně prohlédl, jeho technický i právní stav je mu znám a v tomto stavu ho dnešního dne od Půjčitele
přebírá.

Půjčitel a Vypůjčitel svým podpisem potvrzují, že kompostér včetně návodu použití byl Půjčitelem
řádně předán a byl Vypůjčitelem převzat.

V obci ………………………….. dne ……………………..

………………………………………….. ………………………………………
podpis přebírajícího podpis předávajícího


