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.a,í ů sMLouvA o výpů lč ce

podle § 2193 a násl, zákona č ,8912012 Sb,, obč anský zákoní k

Smluvní strany:

Obec Babylon

lČ :  00572551

Babylon 27 ,34401 Domaž lice

zastoupená starostou Pavlem Bambáskem

(dále jen jako ,,pů jč itel")

TJ Sokol Babylon, z.s.

se sí dlem  lČ O: 48342297

zastoupen , předsedou

(dále jen jako ,,vypů jč itel") na straně druhé

!.

ú vodní  ustanovení

1. Pů jč itel prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem těchto nemovitostí  v katastrální m ú zemí  Babylon:

a, pozemku parc,č , B0/1

b, pozemku parc.č ,79,22

c, budovy č ,p,27, která je souč ástí  pozemku - stavební  parcely parc.č , 26

d, budovy č ,p, 132, která je souč ástí  pozemku - stavební  parcely 292

Tyto skuteč nosti jsou zapsány v katastru nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj,

katastrální ho pracoviš tě Domaž lice, na listu vlastnictvi č , 1 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon.

ll.

Předmět sm!ouvy

1. Pů jč itel touto smlouvou přenechává vypů jč iteli za podmí nek stanovených touto smlouvou

do už í vání  následují cí  nemovité  věci (souhrnně dále označ ované  jako ,,předmět výpů jč ky"):

a, v pří loze č . 1 graficky vyznač enou č ást pozemku parc,č , B0/1, a graficky vyznač enou č ást

pozemku parc,č , 79122 (označ enou v grafickóm vyznač ení  a dále označ ovanou jen jako

,,ku rty''),

b, v pří loze č . 1 graficky vyznač enou č ást pozemku parc,č , 79122 (označ enou v grafické m

vyznač ení  a dále označ ovanou jen jako ,,hřiš tě"),

c, v pří loze č , 1 graficky vyznač enou č ást budovy č ,p. 27, která je souč ástí  pozemku -
stavební  parcely parc.č . 26 (označ enou v grafické m vyznač ení  a dále označ ovanou jen

jako ,,tělocvič na"),



d.vpří lozeč ,lgrafickyvYznač enou"č ástbudovyč .p,132,kterájesouč ástí pozemku-
stavebni parcely parc,č . 292 (označ enou v graficxé m vyzrrač eni a dále označ ovanou jen

jako ,,š atna"),

vypů jč itel předmět výpů jč ky stanovený,v souladu s touto smlouvou od pů jč itele do své ho už ivání

ořiiimá a zauazujese jej už ivat pro ú č ely ián,y,n"v a sportu vyplvajicí  z jeho č innosti dle

podminek stanovených touto smlouvou,

Vypů jč itelvykonávávobciBabylonveřejněprospěš nouč i,nn,ostspoč iva| icizejmé navrozvijeni

sportovnich oblasti .b; ;  ilú ón pořádánilpo'iouni.n akci Pro obYvatele a návŠ těvní kY obce

babylon, Vypů jč itel. *  .unei rozsáhle pooiri ,. na výchově mládež e a děti v obci Babylon,

zejmé na na rozvoJl ,ejich sportovní ho zam'J-r.ňi vYs.'uvedené  č innosti vYPŮjČ itele je 
'iední m

z cilů  pů jč itet., u p,.oř,iprilr.nouani ,a.u;pJo. ráoneno hospodáře se sjednává tato smlouva

jako bezú platná.

1,

2,

lll.

Doba výpů jč ky

Doba výpů jč ky je mezi stranami dohodnuta na dobu neurč itou,

Výpů jč ku lze ukonč it:

lV,

Obecné  podmí nky výpů jč ky

vypů jč itel se zavazuje, ž e předmět výpů jč ky nebude už ivat k j iné mu ú č elu, než  ke které mu je

smlouva sjednána,

Vypů jč itelnenioprávněnpřenechatpředmětvýpů jč kyanijehoč ástdouŽivání jinýmprávnickým

; iň; ;kň ;sonam n., ú eJ.noziho pisemné ho souhlasu pů jč itete,

a, pisemnou dohodou smluvnich stran

b, odstoupenim od smlouvy, jestliž e druhá smluvni strana i přes pí semné  upozornění

poruš uje své  povinnosti vyplývařci-i teto smlouvy a i obecně záuazných právnich

předpisů , odsioupení  .9 : .l!r'w É  fiň ;* áinii* *  doruč ení  jeho pisemné ho

vyhotovení  druhé  smluvni strane,

c,oběstranyjsouoprávněnismlouvuvypově!ějs.tří měsič nivýpovědnilhů tou'Výpovědní
lhů ta poč ininBá Jo* eení m výpovědi druhé  straně,

3. při skonč ení  výpů jč ky je vypů | č itel p_9u.il.n odevzdat pů jč iteli předmět výpů jóky a jeho vybaveni

ve stavu, v jaké m je převzal, s přihlé Jnutí m k obvyklé mu opotřebeni, a to den následujici

po skonč eni výpů jč ky, na zakladě ňir.rnneno předavací ho protokolu, na které m bude

zaznamenán stav předmětu výpů jč ky ?"řn. ,řor; .r.':1-* .mzi* u 1eno Předáni' .dmí tne-li

vypů jč itel předmět ii,oti iu oÉ q.i"p'tiJitá-n u uu,o,n, lhů tě, je pů jč ú el oprávněn po uplynuti

7dní odskonČ enivýpů jÓky,předmět'ypt,ier.v'vr1'o1ynat< taoyvypů lč iteleanaloŽitsvěcmi
vypů jč itele or. ,u.n'J urái.ni s t im, iJlvpú ieú ,r tí mto dává óvů j výslovný souhlas s iejich

likvidací .

1,

2,



3. Jaké koli změny na předmětu výpů jč ky smí  vypů jč itel provádět pouze s předchozí m pisemným

souhlasem pů jč itele, Nedohodnou-li se ú č astní ci j inak, provádí  vypů jč itel tyto změny na vlastní

náklady, V pří padě poruš ení  té to povinnosti je pů jč itel oprávněn pož adovat, aby vypŮjč itel

provedené  ú pravy a změny bez odkladu odstranil. Neodstraní -li vypů jč itel ú pravy č i změny,

na svů j náklad, je pů jč itel oprávněn tyto ú pravy a změny odstranit na náklady vypŮjč itele sám,

4, Smluvní  strany se výslovně dohodly na tom, ž e vypů jč itel nemá právo na náhradu nákladŮ

vynalož ených na zhodnocení  předmětu výpů jč ky ani na protihodnotu toho, o co se zvýš ila

hodnota předmětu výpů jč ky v dů sledku j í m provedených oprav, obnovy, rekonstrukcí ,

modernizací  apod., provedené  vypů jč itelem, byt' se bude jednat o zhodnoceni provedené

se souhlasem pů jč itele,

5, Vypů jč itel nese odpovědnost za stav předmětu výpů jč ky a z toho plynoucí  odpovědnost za š kody

vzniklé  třetí m osobám, stejně takzaš kody způ sobené  pů jč iteli vypů jč itelem i těmi, kteří  v souladu

s ú č elem využ ití  předmětu výpů jč ky mají  právo už í vání  předmětu výpů jč ky.

6, Vypů jč itel se dále zauazuje dbát pokynů  a pož adavků  pů jč itele směřují cí ch k řádné mu už í vání

předmětu výpů jč ky,

7 , Vypů jč itel je povinen zajiš ť ovat na vlastnI  náklady bez jaké hokoliv práva na jejich náhradu

pravidelnou a řádnou ú drž bu předmětu výpů jč ky. Vypů jč itel je dále povinen provádět opravy

hřiš tě a kurtů  až  do souhrnné  výš e 40 000,- Kč  za kalendářní  rok,

8. Vypů jč itel je povinen na pož ádání  umož nit osobě pověřené  pů jč itelem, prohlí dku předmětu

výpů jč ky, a to zejmé na za ú č elem pravidelných revizí  stavu předmětu výpů jč ky. Kontrolu plnění

ú č elu výpů jč ky a povinností  vypů jč itele vyplývají cí ch z výpů jč ky bude provádět Správce,

9, Vypů jč itel bude vykonávat práva plynoucí  ze smlouvy v souladu s obecně závaznými právní mi

předpisy, a to zejmé na bezpeč nostní mi, protipož ární mi a hygienickými předpisy. VypŮjč itel

se zavazuje zajistit na vlastní  náklady provádění  revizí  a elektroinstalace a kontrol pož ární

bezpeč nosti u hřiš tě a kurtů  a vé st předepsanou evidenci těchto ú konů .

,l0, 
Sohledem na vzájemnou podporu smluvní ch stran se vypů jč itel dále zauazuje zorganizovat

a prové st 2x roč ně ú klid veřejných prostranství  obce, a to v první  polovině dubna a v druhé

polovině září , Termí n ú klidu oznámí vypů jč itel pů jč itelivž dy nejpozději 14 dní před jeho konání m,

V.

Specifické  podmí nky výpů jč ky jednotlivých objektů

A) KURTY

1, Vypů jč itel se zavazuje provádět na vlastní  náklady po celou dobu výpů jč ky pravidelnou

a řádnou ú drž bu kurtů , jakož  ijejich okolí ,

2, Vypů jč itel se zavazuje hradit spotřebu elektrické  energie, jakož  i spotřebu vody a odvádění

odpadní ch vod z areálu kurtů , zavazuje se rovněž  zajistit svoz směsné ho odpadu,

HŘlš rĚ

1, Vypů jč itel se zavazuje provádět na vlastní náklady po celou dobu výpů jč ky pravidelnou ú drž bu

hřiš tě a jeho pří sluš enství  zejmé na:



_ natí rat fotbalové  branky a kontrolovat jejich technický stav

- natirat oploceni a kontrolovat jeho technický stav

- č istit prostor okolo hřiš tě

- óistit odpadové  ž laby

- zajistit ú k| id š aten a skladu nářadí

vypů jč itel se zavazuje hradit spotřebu elektrické  energie, jakož  i spotřebu vody a odvádění

oáp.iinicn vod z hřiš iě, ,ararri4ese rovněž  zajistit svoz směsné ho odpadu,

pů jč itelse zavazuje zajistit sekání trávy, a to v období její ho vegetač ní ho rů stu vž dy 1xza14

dní ,

c) TĚLocVlČ NA

1. vypů jč itel smí  už í vat tělocvič nu denně 
,l4 do 22hod, vostatní ch termí nech je vypů jč itel

oprávněn poskytnout tělocvič nu dalš im osobám,

2, Vypů jč itel se zavazuje provádět na své  náklady po celou dobu platnosti té to smlouvy

piaviáelnou ů drž bu tělocvič ny a její ho pří sluš enství  zejmé na:

- zajistit ú klid nejmé ně 1x týdně

- zajistit mytí  oken nejmé ně 2x roč ně

_ zajistit vymalováni ú bcvič ny nejmé ně 1xza3roky (nejpozději před skonč ení m výpů jč ky)

3, Vypů jč itel se zavazuje zajistit na své  náklady po celou dobu platnosti té to SmlouVY sPrávu

tělocvič ny, která bude obnáš et tyto povinnosti:

_ předáni klič ů  od tělocvič ny ostatní m už ivatelů m dle pokynu pů jč itele,

_ převzetí  a kontrola tělocvič ny po skonč ení  už ivání  ostatní mi uŽivateli dle PokYnu PŮjČ itele,

_ zápis a nahláš ení  zjiš těné  š kody v tělocvič ně, pří padně jejim vybavení ,

Uvedené  pokyny bude pů jč itel vypů jč iteli podávat telefonicky 605 215 851 ,

4, pů jč itelse zavazuje zajistit, aby ostatniuž ivatelé  byli pouČ eni ozákazu uŽÍ váni uskladněné ho

a zabezpeč eneho nařádi vypů jč itele, které  se bude nacházet v prostorách tělocviČ nY,

D) Š ATNA

1, Vypů ,ič itel se zavazuje provádět na vlastní  náklady po celou dobu výpů jč ky pravidelnou ú drž bu

š atny a jejiho pří sluš enství  zejmé na:

- zajistit pravidelný ú klid š atny a skladu nářadí

2, zajistit vymalování  š atny nejmé ně 1x za 3 roky (nejpozději před skonč ení m výpŮjč ky)

Vypů jč itel se zavazuje hradit spotřebu elektrické  energie, jakoŽ i spotřebu vodY a odvádění

oápabní ch vod, zavazuje se rovněž  zajistit svoz směsné ho odpadu,

Vl.

Práva a povinnosti pů jč itele

1. Pů jč itel se zavazuje umož nit vypů jč iteli řádné  už iváni předmětu výpů jč ky,

2, pů jč itel je oprávněn kdykoli zkontrolovat, zda je předmět výpů jč ky už í ván v souladu s touto

smlouvou,

3,



Vll,

závěreč ná ustanovení

smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně

vš ech připadnycir osounich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových

stránkách obce Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků , Smluvní  strany

prohlaš uji, ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž uji za obchodní  tajemství  ve smyslu

§ so+  oue.nské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovenijakýchkoli

dalš í ch podmí nek,

Pů jč itel v souladu s ustanovení m § 41 zákona č , 128/2000 Sb,, o obcí ch, potvrzuje,

ž e podmí nky stanovené  tí mto zákonem a podmiňují ci platnost smlouvy jsou splněny, neboť  byl

,árei pů leltete vypů jč it předmět výpů jč ky ve smyslu ustanovení  § 39 odst, .1 
zákona

č . 128/2000 Sb,, o oócí ch, zveřejněn n. Úř.dní  desce po dobu nejmé ně 15 dnů  vobdobí

od 13, 0g,2021do 28, 0g,2021a byl schválen usnesení m zastupitelstva obce č ,912021

ze dne 30, 09. 2021.

Tato smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnými dodatky na základě souhlasu obou stran,

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností  originálu, při č emž  kaž dáze stran

obdrž í  po jednom,

Tato smlouva nabývá platnosti i ú č innostidnem podpisu oběma smluvnimi stranami,

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu před podpisem přeč etly, ž e s jejim obsahem

bezvýhradně souhlasí  a ňa dů kaz té to své  svobodné  vŮle připojují  své  PodPisY,

V Babylonu dne 01 . 10,2021 V Babylonu dne 01 , 10,2021

Vypů jč itel

1,

3,

4.

5,

6,

Pů jč itel @
Sbřr":
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