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."} ó: Smlouva o výpů jč ce

Ní ž e podepsaní  ú č astnici, a to

Obec Babylon

se sidlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27, identifikač ní  č isIo 0057255'l, zastoupená starostou panem

pavlem Bambáskem

dále jen ,,pú ič itel",

a

MATEŘsKÁ Š KoLA BABYLoN, okre§ Domaž lice

se sid| em č .p, 27 ,344 01 Babylon, lČ  70994242, zastoupená řediteIkou

dále jen,,vypů jč itel",

uzavřeli dneš ní ho dne tuto smlouvu o výptljč ce:

1,

l.

Předmět a ú č el výpů jč ky

Pů jč itel touto smlouvou přenechává za niž e vymezených podmí nek vypů jč iteli k doč asné mu bezpIatné mu

už í vání  následujicl nemovitosti č ijejich č ásti v katashální m ú zemí  Babylon:

. pozemek - stavebnl parcelu parc,č . 505, jejiž  souč ástí  je stavba obč anské ho vybaveni č ,p, 135 (dá| e

jen ,,budova MŠ ")

. č ást pozemku - stavební  parcely parc.č . 26, graí icky vymezenou v přiloze č . 1 té to smlouvy,

. č ást pozemku parc.č . 80/1, graí icky vymezenou v pří | oze č . 1 té to smlouvy,

(dále souhrnně označ ované  jen ,,poskfin uté  prostorý'\ .

Vypů jč itelje oprávněn už í vat poskytnuté  prostory za ú č elem zabezpeč ováni předš kolní  výchovy v souladu

s ustanovenim § 33 a násl, zákona č . 561/2004 Sb., š kolský zákon, jakož  i k zabezpeč ování  stravováni

dětí , ž áků  a pracovniků  vypů č itele a k provozování  hostinské  č innosti jako doplňkovó č innosti ve smyslu

ustanovení  § 27 odst. 2 pism. g) zákona č , 250/2000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů .

3, Pů jč itel předává vypů jč ite| i poskytnuté  prostory uzavřenim té to smlouvy, což  obě strany stvzuji svým

podpisem,

lll,

Zvláš tní  práva a povinno§ti vypů ič itele

'l. Vypů jč itel je oprávněn umistit do poskytnutých prostor své  sidlo.

2. Vypů jč itelje povinen uč init potřebná opatření  k ochraně poskytnutých prostor před jejich poš kození m nebo

znič ení m.

3, Vypů jč itelje povinen provádět na své  náklady běž nou ť tdž bu poskytnuÝch prostor.

4. Vypů jč itet je oprávněn provádět jaké koliv stavební  ú pravy poskytnutých prostor jen po předchozí m

pisemné m souhlasu pů jč itele,



7,

1.

2.

,

Vypů jč itel je oprávněn poskytnout poskytnuté  prostory třetim osobám jen s předchozim pisemným

souhlasem pů jč itele.

Za š kody, které  budou způ sobeny už ivánim poskytnutých prostor po dobu výpú jč ky vů č i třetim osobám,

odooví dá vvpů ič itel, stejně tak vyptrloitet nese'oopóvěd'nost za š kody, které  budou způ sobeny na

post< ytnutýc'ň piostorách po dobu výpů jč ky jednání m třetich osob,

vypů jč itelje oprávněn doč asně bezplatně už ivat rovněž  vybaveni budovy Mš  specií ikované  v přiloze č . 2

té to smlouvy,

lll,

Doba výpů ič ky

Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou,

vvoů ič itel ie oprávněn vrátit poskytnuté  prostory pů jč iteli předč asně v souladu s ustanovenim § 2197

,áioia e. Ósizbtz sb., obč anský zákonik.

Smluvnistranysjednávaji,Žejepů jč itelopráVněntutosmlouvuvypovědětbezudánidů voduapoŽadovat
oředč asné  Vráceni poskytnutý.n pi.itoi na vypů jč iteli, V takové m připadě je vypŮjČ itel povinen vrátit

ó"J,"ňirů p,.; rói. ď.crí ,rú ,jo doruč eni výpovědi, neby| _| ive výpovědi uveden pozdějš í  den,

lV.

závěrEč né  ustanovení

smluvni strany sjednávajl, ž e tato smlouva ke dni jejiho uzavřeni beze zbytku ruš i a v plné m rozsahu

ňJňáiiiiJ.riár,i, ó uýpú p.. p,orto,, náctraze; icicň óe v prizemi budovy č .p, 27, postavené rta pozemku

_ li",-.iňi pái..i. pr,ót.,zo j  t.t.rt ialnim ú zómi Babylon, mezi nimi uzavřenou dne 3.6.20,19,

smluvnl strany výslovně souhlasi s tim, aby tato smlou_va byla bez jaké hokoliv omezeni, vč etně vš ech

ňiipáá'iyJňiiil,uň.ň uori,:  u. srňuuJ'uválenýcn, 
^ 9ř.jpŤ  

na oijciálnich webových stránkách_obce

Rehvlón e to vč etně vSecn prpaOnýcň přiloň a dodat(ů , Smluvni strany prohlaš uji, ž e.skuteč nosti

ffij ; ; jriář.; ffir-raňJň.rái,iiirá;uchodní ta,iemstvive smyslu § 504 obč anské ho zákoniku a uděluJí

Š ráĚ-.i-r j .r.ň iiZiti a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš ich podminek

Vypů jč itelpotvzu'ie,Žesiposkytnuté prostoryprohlé dlashledaljevestavuzpů sobilé mprosmluvené
už iváni,

1,

4'VotázkáchneupravenýchtoutosmlouvousepráVniVztahyú óastnlků řidizákonemč .89/2012sb.,
obč anský zákonik,

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pí semnou dohodou ú č astnlků ,

6.Tatosmlouvajepoevempravé ,svobodné aváŽné vů leú č astniků 'Nadů kaztohoiú č astniciniž e
podepisuji.

V Babylonu dne 26 .01,2021

Pů jč itel: Vypů jč itel:

obec Babylon MATEŘsM Š KoLA BABYLoN, okres Domaž lice

 ředitelka
PaveI  Bambásek,
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, Při| oha ó.2

Ř. lnv. č í slo Název Zařazeno Druh sU AU JednotkoVá
cena

Poč et [ ,lč etn í

cena

524 0812 Kovový koš  venkovní  kulatý,

im

30,11,2020 DDHM 028 0000 6 304,00 1 6 304,00

EaE 0813 Nábytek v nové  MŠ 30.,11,2020 DDHM 028 0000 14 400,00 1 14 400,00

526 0814 Zásobniky ruč niků  v nové

Mš
30.11.2020 DDHI / 028 0000 6 607,00 1 6 607,00

527 0817 Zpevněné  teré nni plochy

kolem

30.11.2020 Stavby 021 0040 624 075,00 1 624 075,00

528 0818 Oplocení  kolem nové  lr,4Š 30.11.2020 Stavby 021 0060 78 943,00 1 78 943,00

529 0819 Ekologická zahrada

Mateřské  š

30,11.2020 sHMV 022 0000 140 818,00 1 140 818,00


