SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Smluvní strany:
Půjčitel:
Obec Pavlov
IČO: 002 34 770
Se sídlem: Lidická č. p. 65, Pavlov, 273 51 Pavlov, okres Kladno,
zastoupena: Josefem Kozlem, starostou
a

Vypůjčitel:
Jméno Příjmení
datum narození:
trvalý pobyt:
uzavírají dle § 2193 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o výpůjčce:
I.
Půjčitel prohlašuje, že z důvodu zajištění převzetí směsného komunálního odpadu
vznikajícího při činnosti nepodnikajících fyzických osob na území obce Pavlov, okres Kladno
v nemovitých věcech zahrnujících byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
poskytuje vlastníkovi, resp. některému ze spoluvlastníků jako společnému zástupci všech
spoluvlastníků formou výpůjčky nádoby o objemu 120 l na směsný komunální odpad, které
jsou opatřeny speciálním čipem (dále jen „sběrná nádoba“).
Vypůjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem resp. spoluvlastníkem nemovité věci
č.p./ č.e./parc.č. …….. v obci Pavlov, okres Kladno, která zahrnuje byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci (dále jen „předmětná nemovitost“).
II.
Půjčitel formou výpůjčky předává vypůjčiteli jednu sběrnou nádobu na směsný
komunální odpad z předmětné nemovitosti za podmínek stanovených touto smlouvou.
Vypůjčitel podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí sběrné nádoby prosté všech vad a
nedostatků a zavazuje se dodržovat podmínky výpůjčky stanovené touto smlouvou.
III.
Smluvní strany sjednávají tyto podmínky výpůjčky:
1. Vypůjčitel bude mít sběrnou nádobu umístěnu mimo veřejné prostranství, sběrnou
nádobu umístí na veřejné prostranství před svoji nemovitost pouze v případě, že má
zájem o její vývoz, a to nejdříve den před svozem a z veřejného prostranství ji odstraní
nejpozději v den následující po dni svozu.
2. Vypůjčitel bere na vědomí, že jiná nádoba se směsným odpadem, než je sběrná nádoba
s čipem evidovaným u AVE Kladno s.r.o., nebude svozovou společností vyvezena.
3. Sběrná nádoba nebude vyvezena svozovou společností, bude-li obsahovat jiný odpad
než směsný komunální odpad, který je určen příslušnou obecně závaznou vyhláškou
obce Pavlov.
4. V případě ztráty sběrné nádoby nebo jejího poškození v takovém rozsahu, že ji nelze
nadále řádně využívat k účelu výpůjčky, dle čl. II této smlouvy, zaplatí vypůjčitel

půjčiteli náhradu ve výši 2 000,- Kč (slovy: =dvatisíce= korun českých). Po úhradě
náhrady půjčitel poskytne vypůjčiteli náhradní nádobu, což obě smluvní strany stvrdí
svými podpisy. Vypůjčitel bude zproštěn povinnosti náhradu uhradit, prokáže-li, že
poškození nádoby nezavinil.
5. Na žádost půjčitele vypůjčitel vrátí sběrnou nádobu. Žádost o vrácení sběrné nádoby
půjčiteli oznámí půjčitel vypůjčiteli alespoň 2 týdny předem. Nevrátí-li vypůjčitel
sběrnou nádobu na výzvu půjčitele nebo vrátí-li sběrnou nádobu poškozenou nad
rámec běžného opotřebení, je vypůjčitel povinen půjčiteli zaplatit náhradu dle bodu 4
tohoto článku.
6. Pokud se vypůjčitel prodá předmětnou nemovitost, je povinen neprodleně půjčiteli
tuto skutečnost nahlásit, vrátit sběrnou nádobu nebo zaplatit náhradu dle bodu 4 tohoto
článku, společně s uhrazením nákladů za vývoz směsného odpadu.
IV.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom z nich.

V Pavlově .....................................

.............................................
Josef Kozel, starosta – půjčitel

............................................
Jméno Příjmení – vypůjčitel

