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SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. …/2019 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2193 a nás. Zákona č.89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

smluvní strany: 
 

 

Obec  RAŠKOVICE 
Se sídlem: Raškovice 207, 739 04  Pražmo 

Zastoupená: Jiřím Blahutou - starostou obce 

IČ: 00577006 

Tel.: 602 569 713 

e-mail: obec@raskovice.cz 

 (dále jen „půjčitel“) 

a 

Pan/paní: 
 

trvale bytem: 
 

Narozen(a):  

Tel.: 
 

e-mail: 
 

 

 (dále jen „vypůjčitel“) 

 

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o výpůjčce: 

 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel výpůjčky 

 

1. Půjčitel, za účelem realizace projektu „Kompostéry pro občany obce Raškovice – III. etapa“ 

v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), na který získal dotaci, 

přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného užívání 1 kus kompostéru typu: 

KOMP 1050 o objemu 1050 l, sloužící ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu a je 

určen výhradně k používání na území katastru obce Raškovice. 

2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru, který získal pomocí dotace a 

vlastních zdrojů z OPŽP v rámci projektu „Kompostéry pro občany obce Raškovice – III. 

etapa“. 

3. Doba výpůjčky se sjednává na dobu 5 let ode dne zahájení udržitelnosti projektu, v rámci 

kterého došlo k pořízení předmětného kompostéru. Po uplynutí této doby se vypůjčitel 

stává vlastníkem kompostéru. 
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Článek II. 

Povinnosti vypůjčitele 

 

1. Vypůjčitel je povinen užívat zapůjčený kompostér výhradně ke kompostování biologicky 

rozložitelného odpadu v souladu s návodem, který bude vypůjčiteli předán současně 

s kompostérem a v souladu s touto smlouvou. 

2. Vypůjčitel je povinen neukládat do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad 

biologicky rozložitelné odpady. 

3. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele, který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a 

ekologické využití. 

4. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém 

stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost. 

5. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě 

poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměnu jednotlivých dílů. 

Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytované 

prodávajícím kompostéru (60 měsíců ode dne předání a převzetí zboží půjčitelem). 

6. V případě zcizení nebo neoprávněného poškození je vypůjčitel povinen tuto skutečnost 

neodkladně nahlásit půjčiteli. 

7. Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele, či jiné kontrolní orgány, mohou 

provést kontrolu umístění a využívání kompostéru v souladu s touto smlouvou a za účelem 

provedení inventarizace majetku půjčitele. K provedení kontroly je vypůjčitel povinen 

poskytnou zástupcům půjčitele součinnost, zejména umožnit těmto vstup na svůj pozemek 

a přístup ke kompostéru. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat vrácení 

kompostéru nebo uhrazení jeho zůstatkové hodnoty. 

8. V případě, že kontrolou dle odst. 7. článku II. této smlouvy bude zjištěno, že kompostér není 

využíván v souladu s touto smlouvou, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér 

(vyčištěný a rozebraný – tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu nebo 

uhradit zůstatkovou cenu kompostéru a to do 30 dnů od písemné výzvy půjčitele. 

9. Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčitele veškeré změny skutečností uváděných v této 

smlouvě (změna adresy bydliště, adresy umístění kompostéru, apod.). 

10. Vypůjčitel je oprávněn kdykoliv před uplynutím doby výpůjčky dle této smlouvy vrátit 

půjčiteli složený a vyčištěný kompostér. 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti půjčitele 

 

1. Půjčitel je povinen poskytnout vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy. 

2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit 

obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u prodávajícího 

záruční servis po dobu stanovenou prodávajícím v Kupní smlouvě ze dne 15. 5. 2019. 

Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace kompostéru je posouzení této 

vady odborným pracovníkem prodávajícího. 
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3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně toho, zda vypůjčitel 

užívá kompostér v souladu s jeho určením. 

 

 

Článek IV. 

Doba výpůjčky 

 

1. Doba výpůjčky se sjednává na dobu 5 let ode dne zahájení udržitelnosti projektu, v rámci 

kterého došlo k pořízení předmětného kompostéru. Po uplynutí této doby se vypůjčitel 

stává vlastníkem kompostéru. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně 

právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 

dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této 

smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

4. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

 

 

V Raškovicích dne ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………    ………………………………………. 

za půjčitele – Jiří Blahuta, starosta                       za vypůjčitele 

 

 

 

 

 

 

 


