
SMLOUVA O VÝPŮJČCE  
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení §2193 a násl. a dále ve smyslu 

ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tito účastníci: 

 

 

Půjčitel: 

DSO Mikroregion Krnovsko 

IČ: 71195530 

Hlavní náměstí 1 

794 01 Krnov 

zastoupený předsedou DSO Ing. Tomášem Hradilem 

 

(dále v textu jako ,,půjčitel“) 

 

a 

 

Vypůjčitel: 

Obec Heřmanovice 

IČ: 00295981 

Heřmanovice 136 

793 74 Heřmanovice 

zastoupený Janem Tomalským, starostou obce 

 

(dále v textu jako ,,vypůjčitel“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1) Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 2 ks sklolaminátových kontejnerů GFA 2,5 

– dno V o objemu 2 500 l (barva žlutá) a 2 ks sklolaminátových kontejnerů GFA 2,5 – dno 

V o objemu 2 500 l (barva zelená) (dále v textu také jako ,,předmět smlouvy“), které nabyl 

na podkladě kupní smlouvy ze dne 6. 4. 2020 za kupní cenu ve výši 91.960 Kč s DPH.   

 

2) Půjčitel dále prohlašuje, že pořízení předmětu smlouvy bylo z jeho strany v části 91.960 Kč 

financováno prostředky získanými na podkladě smlouvy o poskytnutí dlouhodobé návratné 

finanční výpomoci ze dne 4. 2. 2020 (dále v textu jako ,,smlouva o finanční výpomoci“), 

kterou spolu uzavřeli půjčitel na straně příjemce a vypůjčitel na straně poskytovatele, jejímž 

předmětem je poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci ve výši 105.512 Kč, 

sloužící k úhradě nákladů spojených s realizací projektu „Separace odpadů v obcích 

Mikroregionu Krnovsko“ na pořízení předmětu smlouvy. Kopie smlouvy o poskytnutí 

dlouhodobé návratné finanční výpomoci tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

 



3) Půjčitel rovněž prohlašuje, že v návaznosti na nabytí vlastnického práva k předmětu 

výpůjčky požádal o finanční podporu Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím 

zprostředkujícího subjektu Státního fondu životního prostředí a  Fondu EU – Operačního 

programu životního prostředí, v rámci projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu 

Krnovsko“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687 (dále v textu jako ,,projekt“), a to 

ve výši 78.166 Kč (dále v textu jako ,,dotace“), která by v části jejího poskytnutí měla 

dodatečně pokrýt převážnou část nákladů na pořízení předmětu výpůjčky.  

 

4) Vypůjčitel tímto výslovně prohlašuje, že mu před uzavřením této smlouvy byla ze strany 

půjčitele doložena veškerá související dokumentace vztahující se k projetu a že se před 

uzavřením této smlouvy s obsahem, cílem a podmínkami projektu podrobně seznámil 

(jakož i s dobou jeho trvání a dobou udržitelnosti projektu).  

 

 

II. 

Základní ujednání k výpůjčce 

 

1) Na základě této smlouvy půjčitel   p ř e n e c h á v á   vypůjčiteli 2 ks sklolaminátových 

kontejnerů GFA 2,5 – dno V o objemu 2 500 l (barva žlutá) a 2 ks sklolaminátových 

kontejnerů GFA 2,5 – dno V o objemu 2 500 l (barva zelená) ve stavu způsobilém k užívání 

za účelem realizace a zajištění cílů a udržitelnosti projektu, a zavazuje se mu umožnit její 

bezplatné dočasné užívání.  

 

2) Vypůjčitel na straně druhé 2 ks sklolaminátových kontejnerů GFA 2,5 – dno V o objemu 

2 500 l (barva žlutá) a 2 ks sklolaminátových kontejnerů GFA 2,5 – dno V o objemu 2 500 

l (barva zelená) k dočasnému bezplatnému užívání   p ř i j í m á   a zavazuje se věc užívat 

s péčí řádného hospodáře, a to ujednaným způsobem přiměřeným povaze věci, výlučně k 

naplňování cílů a k úspěšné realizaci a udržitelnosti projektu. 

3) O předání a převzetí předmětu výpůjčky byl sepsán předávací protokol, který je přílohou  

č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Podpisem předávacího protokolu stvrzují smluvní 

strany předání a převzetí předmětu výpůjčky. 

 

4) Výpůjčka se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2026. 

 

 

Článek III.  

Smlouva o smlouvě budoucí 

 

1) Půjčitel a vypůjčitel se zavazují, že na výzvu kterékoliv smluvní strany učiněnou nejdříve 

1 měsíc před uplynutím doby výpůjčky podle této smlouvy, uzavřou darovací smlouvu 

podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku, na základě které půjčitel převede 

vypůjčiteli bezplatně vlastnické právo k předmětu výpůjčky specifikované v článku 1 odst., 

1 této smlouvy.  

 



 

Článek IV. 

Povinnosti vypůjčitele 

 

1) Vypůjčitel je povinen udržovat předmět výpůjčky po celou dobu výpůjčky v takovém 

technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost. 

  

2) Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele provést kontrolu 

technického stavu předmětu výpůjčky a jeho využívání v souladu s touto smlouvou.  

 

3) Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této 

smlouvě (změna adresy sídla apod.). 

 

4) Vypůjčitel nesmí po dobu uvedenou v článku II. odst. 4) předmět smlouvy prodat, 

pronajmout, zastavit ve prospěch třetí osoby ani přenechat předmět výpůjčky bezplatně 

nebo úplatně k dlouhodobému užívání třetí osobě, která není příspěvkovou organizací 

zřízenou vypůjčitelem nebo není právnickou osobou, v níž má vypůjčitel výhradní 

majetkovou účast. 

 

5) Za případné škody na předmětu výpůjčky nese odpovědnost vypůjčitel. 

 

6) Vypůjčitel nese ze svého obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky. 

 

7) Na předmět výpůjčky se vztahuje záruční doba. Po dobu záruční doby je vypůjčitel povinen 

veškeré zjištěné závady písemně oznámit půjčiteli, a to nejpozději do 5-ti dní od jejich 

zjištění. Půjčitel je po obdržení oznámení povinen provést obratem řádnou reklamaci vad  

u výrobce/prodejce věci. Vypůjčitel je povinen poskytnout půjčiteli v případě výskytu vady 

v záruční době nezbytnou součinnost pro úspěšné vyřízení reklamace. V případě, že vada 

nebude v rámci reklamace uznána jako vada, na kterou se vztahuje odpovědnost za vady, 

nese náklady na opravu takové vady vypůjčitel. 

 

8) Vypůjčitel nese ze svého náklady na záruční a pozáruční servis. Po uplynutí záruční doby 

případné opravy předmětu výpůjčky zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí vypůjčitel.  

Po uplynutí záruční doby se vypůjčitel zavazuje půjčitele písemně informovat o opravách 

předmětu výpůjčky vždy nejpozději do 5-ti dní od zahájení každé jednotlivé opravy. 

 

9) V případě zcizení nebo neopravitelného poškození předmětu výpůjčky zavazuje se 

vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli. Vypůjčitel je povinen vhodným 

umístěním zabezpečit předmět výpůjčky, aby nedošlo k jeho zcizení. V případě zcizení či 

neopravitelného poškození způsobeného nesprávným užíváním je vypůjčitel povinen  

na vlastní náklady zajistit náhradní předmět výpůjčky, který bude mít stejné či vyšší 

technické parametry, jako měl původní.  

 



10) Vypůjčitel je povinen minimálně do 31. 3. 2026 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu (viz. čl. I. odst. 3) této smlouvy) zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva 

životního prostředí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Vypůjčitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s projektem minimálně 

do 31. 3. 2031. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti půjčitele 

 

1) Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky dle této smlouvy nejpozději do 7 

dní ode dne uzavření této smlouvy, a dále je povinen seznámit vypůjčitele před předáním 

věci s podmínkami jejího užívání.  

 

2) Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady v záruční době zajistí neprodleně 

reklamaci takové vady u výrobce. 

 

3) Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu předmětu výpůjčky včetně ověření, zda 

vypůjčitel užívá daný předmět v souladu s jeho určením. Svůj záměr provést kontrolu věci 

je povinen půjčitel písemně oznámit alespoň 5 dní před zamýšleným provedením kontroly.  

 

 

 

Článek VI.  

Závěrečná ustanovení  

 

1) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

2) Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými a vzestupně číslovanými 

dodatky. Po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této 

smlouvy.  

 

3) Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení.  

 

4) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

 

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

 



6) Uzavření této smlouvy o výpůjčce schválilo zastupitelstvo obce Heřmanovice svým 

usnesením č. 13 ze dne 27.9.2021 

 

7) Uzavření této smlouvy o výpůjčce schválila správní rada DSO Mikroregionu Krnovsko 

svým usnesením č. 4/107 ze dne 27.1.2021.  

 

 

V …………………dne…………….    V Heřmanovicích dne 27. 9. 2021 

 

 

…………………………………….    …………………………………. 

za půjčitele       za vypůjčitele 

Ing. Tomáš Hradil – předseda    Jan Tomalský, starosta 


