
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 

 

Obec Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 162, PSČ: 252 64, IČO: 00241806, 

zastoupená Věrou Čermákovou, starostkou  

na straně jedné jako půjčitel (dále jen „půjčitel“) 

a 

Základní škola Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 740, PSČ 252 64, IČ: 

70988111, zastoupená Mgr. Bc. Pavlínou Ben Saidovou, ředitelkou 

na straně druhé jako vypůjčitel (dále jen „vypůjčitel“) 

tuto  

smlouvu o výpůjčce. 

I. 

Předmět smlouvy a předmět výpůjčky 

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli dále specifikovaný předmět výpůjčky a 

zavazuje se umožnit vypůjčiteli jeho dočasné bezplatné užívání k níže sjednanému účelu. 

Vypůjčitel přijímá právo dočasně bezplatně užívat předmět výpůjčky ke sjednanému účelu. 

2. Předmětem výpůjčky je uvedená nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 

10001 pro k. ú. Kamýk u Velkých Přílep a obec Velké Přílepy: 

 pozemek p. č. st. 16, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

bude budova č. p. 130 - objekt občanské vybavenosti (základní škola) v části obce Velké 

Přílepy v ulici Pražská v obci Velké Přílepy, 

II. 

Účel výpůjčky 

Účelem výpůjčky, tedy účelem, ke kterému je vypůjčitel oprávněn předmět výpůjčky užívat, 

je výkon předmětu činnosti vypůjčitele (tzn. hlavní činnosti i doplňkové činnosti), který je 

uveden ve zřizovací listině vypůjčitele a příslušných dodatcích zřizovací listiny.   

III. 

Doba výpůjčky, výpověď výpůjčky 

1. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou, a to ode dne uzavření této smlouvy. 



2. Závazek z této smlouvy, tzn. výpůjčku lze zrušit výpovědí danou kteroukoli ze 

smluvních stran ke konci měsíce srpna a podanou alespoň 6 měsíců předem. 

IV. 

Stav předmětu výpůjčky 

1. Půjčitel seznámil vypůjčitele před uzavřením této smlouvy se stavem předmětu 

výpůjčky a poučil jej ve smyslu ustanovení § 2195 odst. 2 občanského zákoníku, jak předmět 

výpůjčky užívat.  

2. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stav předmětu výpůjčky dobře znám a potvrzuje, že 

tento je ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Vypůjčitel dále potvrzuje, že ho půjčitel před 

uzavřením této smlouvy poučil ve smyslu ustanovení § 2195, odst. 2 občanského zákoníku, 

jak předmět výpůjčky užívat.  

3. Smluvní strany stvrzují, že k předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli došlo před 

uzavřením této smlouvy. 

V. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat k účelu stanovenému v této 

smlouvě v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského 

zákoníku, a v souladu s ustanoveními zřizovací listiny vypůjčitele. 

2. Vypůjčitel se zavazuje udržovat předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal od 

půjčitele do užívání a v tomto stavu jej půjčiteli ke dni skončení výpůjčky vrátit. 

3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením nebo zničením. 

4. Vypůjčitel je povinen o předmět výpůjčky řádně pečovat, opravovat jej a udržovat, 

využívat jej hospodárně a účelně, zajišťovat na svůj náklad provádění právními předpisy 

stanovených revizí, kontrol a zkoušek předmětu výpůjčky, jeho součástí, příslušenství, zařízení 

a vybavení. 

5. Vypůjčitel je povinen hradit náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky, tzn. 

především náklady na takovou údržbu a opravy předmětu výpůjčky, aby byl předmět výpůjčky 

udržován ve stejném stavu, v jakém byl vypůjčiteli předán, to vše bez ohledu na to, čím nebo 

kým byla potřeba údržby a oprav předmětu výpůjčky vyvolána.  

6. Vypůjčitel je povinen zajistit plnění povinností na úseku bezpečnosti a požární ochrany 

specifikovaných v příslušných platných právních předpisech (zejména zákon č. 133/1985 Sb.) 

a vyplývajících z hygienických předpisů. 

7. Stavební a terénní úpravy předmětu výpůjčky, zejména takové, které vyžadují ohlášení 

stavebnímu úřadu, územní souhlas, územní rozhodnutí či stavební povolení, je vypůjčitel 

oprávněn provést pouze na základě předchozího písemného souhlasu půjčitele.  



8. Vypůjčitel je oprávněn umožnit užívání předmětu výpůjčky třetí osobě, avšak pouze k 

takovým účelům, které budou odpovídat stavebnímu určení předmětu výpůjčky (zejména 

vyjádřenému v kolaudačních rozhodnutích), a pouze na dobu nepřesahující dobu trvání 

výpůjčky podle této smlouvy.  

9. Vypůjčitel je povinen sjednat přiměřené pojištění věcí vnesených do předmětu 

výpůjčky, toto pojištění udržovat po celou dobu trvání výpůjčky a na vyžádání existenci 

takového pojištění půjčiteli doložit. 

10. Vypůjčitel je povinen neprodleně oznámit půjčiteli každé poškození předmětu 

výpůjčky, zejména takové, které představuje pojistnou událost. 

11. Půjčitel je oprávněn kontrolovat, zda je předmět výpůjčky užíván v souladu s touto 

smlouvou. Za tím účelem je vypůjčitel povinen umožnit půjčiteli vstup do předmětu výpůjčky. 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky. 

2. Ke dni ukončení výpůjčky podle této smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit předmět 

výpůjčky půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při 

řádném užívání. O předání předmětu výpůjčky zpět půjčiteli bude sepsán písemný protokol s 

uvedením všech případných poškození předmětu výpůjčky zjištěných při vracení.  

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní 

související se řídí ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2.  Tato smlouva bude podepsána a nabude platnosti po vydání kolaudačního rozhodnutí 

budovy č. p. 130. 

3. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského 

zákoníku – tedy při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této 

smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Dále se vylučuje 

možnost aplikace ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit jen písemnou formou.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, po jednom pro každou ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a tato je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle. 

 



Velké Přílepy ……………………                         

 

 

 

 

 

____________________________              ____________________________ 

půjčitel       vypůjčitel                                                

 

Obec Velké Přílepy     Základní škola Velké Přílepy 

Věra Čermáková     Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová 

starostka      ředitelka 

          

 

 

DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 

Obec Velké Přílepy ve smyslu ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Velké 

Přílepy splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými předpisy stanovené 

podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem 

obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

Uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Velké Přílepy  

č. ……… ze dne 3. 9. 2019  

 

 

        ................................................. 

         Obec Velké Přílepy 

  

 


