
Smlouva o výpůjčce

Niže podepsaní účastníci, a to

Obec Babylon

se sídlem obecního úřadu na adrese Babylon 27, identifikační čislo 00572551, zastoupená starostou
panem Pavlem Bambáskem

dále jen ,,půjčitel",

a

MATEŘSKÁ ŠKOLA BABYLON, okres Domažlice

se sídlem č.p. 27, 344 01 Babylon, lČ 70994242, zastoupená ředitelkou

dále jen ,,vypijjčitel",

uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o výpůjčce:

i
I

i

Ĺ

l
itl
l
,i;P
P

l
iiil
l
S
l
l

l
l
i

Předmět a účel výpůjčky

1. půjčitel touto smlouvou přenechává za niže vymezených podmínek vypůjčiteli k dočasnému
bezplatnému užíváni prostory, nacházející se v přízemí budovy č.p, 27, postavené na pozemku -
stavební parcele parc.č. 26 v katastrálním území Babylon, jež jsou vyznačeny v plánku, který tvoří
přílohu této smlouvy (dále jen ,,poskytnuté prostory").

2. Vypůjčitel je oprávněn užívat poskytnuté prostory za účelem zabezpečováni předškolní výchovy v
souladu s ustanovením § 33 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jakož i k zabezpečováni
stravování' dětí, žáků a pracovníků vypůčitele a k provozováni hostinské činnosti jako doplňkové
činnosti ve smyslu ustanoveni § 27 odst. 2 písm. g) zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

3. půjčitel předává vypijjčiteli poskytnuté prostory uzavřením této smlouvy, což obě strany stvrzuji svým
podpisem.

Ill.
Zvláštni práva a povinnosti vypůjčitele

1. vypůjčitel je oprávněn umístit do poskytnutých prostor své sídlo.
2. Vypůjčitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně poskytnutých prostor před jejich poškozenhn

nebo zničením.
3. vypůjčitel je oprávněn užívat též sociálni zařízeni, které se nachází v ,přizemí budovy č.p. 27.
4. Vypůjčitel je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu poskytnutých prostor.
5. vypůjčitel je oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy poskytnutých prctstor jen po předchozím

písemném souhlasu půjčitele. ·



6. vypůjčitel je oprávněn poskytnout poskytnuté prostory třetím osobám jen s předchozím písemným
souhlasem půjčitele.

7, Za škody, které budou způsobeny uživánkn poskytnutých prostor po dobu výpůjčky vůči třetím
osobám, odpovídá vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou
způsobeny na poskytnutých prostorách po dobu výpůjčky jednáním třetích osob.

Doba výpůjčky

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31, 12. 2022.
2. vypůjčitel je oprávněn vrátit poskytnuté prostory půjčiteli předčasně v souladu s ustanovením § 2197

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany sjednávají, že je půjčitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu a
požadovat předčasné vráceni poskytnutých prostor na vypůjčiteli. V takovém případě je vypůjčitel
povinen vrátit poskytnuté prostory do 6 měsíců od doručeni výpovědi, nebyl-li ve výpovědi uveden
pozdější den.

V.
Závěrečné ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, abytato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně všech
případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových stránkách
obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek

2. Vypůjčitel potvrzuje, že si poskytnuté prostory prohlédl a shledal je ve stavu způsobilém pro smluvené
užíváni.

3. V otázkách neupravených touto smlouvou se právni vztahy účastníků řidl zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákon ik.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou účastníků.
5. Tato smlouva je projevem pravé, svobodné a vážné vůle účastníků. Na důkaz toho i účastnici níže

podepisuji.

V Babylonu dne .?,- G, 2Oí'?

půjčitel:
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Obec Baby1°'
tPavel Bambásek, star s a%m.gů
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Vypůjčitel:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BA YLON, okres Domažlice


