Smlouva o výpůjčce č. 001
Městys Dub nad Moravou
Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
IČ: 00298867, DIČ: CZ00298867
Zastoupen Ing. Ivo Čečmanem, starostou městyse
(dále jen „půjčitel“)

a

POUZE VZOR – NEVYPLŇOVAT !!!

pan/paní
Jméno a příjmení:
datum narození:
bytem:
Adresa umístění kompostéru (pokud je jiná než bydliště):
(dále jen ,,vypůjčitel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2193 a násl. a § 2055 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto smlouvu:

Článek 1
Předmět a účel výpůjčky
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér THERMO-STAR 1000 (dále
jen kompostér), který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (dále jen ,,BRKO“).
2. Půjčitel je oprávněným vlastníkem kompostéru typu THERMO-STAR o objemu 1000 litrů v
pořizovací ceně 3.872,- Kč vč. DPH.
3. Kompostér byl pořízen z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu
„Podpora domácího kompostování – Městys Dub nad Moravou“ (dále jen „projekt“), číslo
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013247 (dále jen „předmět výpůjčky“).
Projekt „Podpora domácího kompostování-Městys Dub nad Moravou“ je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí. Smyslem projektu je podpora třídění odpadu
prostřednictvím domácího kompostování. Kompostér je po dobu výpůjčky veden v evidenci
půjčitele.
4. O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací protokol, je přílohou č. 1 této
smlouvy. Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí
kompostéru.

Článek 2
Doba výpůjčky
Předmět výpůjčky předává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu počínaje dnem
účinnosti této smlouvy do konce doby udržitelnosti projektu. Dobou udržitelnosti projektu se
počítá od data, kdy projekt v MS2014+ nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze
strany ŘO“, což je stav, kdy je městysi Dub nad Moravou schváleno poslední vyúčtování, příp.
závěrečná žádost o platbu.
Článek 3
Povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat výhradně a bezodkladně pro účely
domácího kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví na území městyse Dub nad
Moravou. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér 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 umístění
kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou po dobu udržitelnosti projektu
minimálně 1x ročně.
3. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných
v této smlouvě (změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.)
4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jinému. Poruší-li tuto svou
povinnost, je půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky. Při změně
vlastníka nemovitosti (např. odstěhování, prodej rodinného domu) je vypůjčitel povinen
předem oznámit tuto skutečnost půjčiteli a kompostér bezodkladně vrátit půjčiteli nebo
zajistit uzavření této smlouvy s novým majitelem nemovitosti.
5. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě
poškození kompostéru na vlastní náklady zajistit výměnu jednotlivých dílů. Tyto povinnosti
se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem
kompostéru.
6. V případě zcizení / odcizení se zavazuje vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně a
předat kopii Protokolu o odcizení kompostéru (vystaveného Policií ČR). V případě
neopravitelného poškození kompostéru se zavazuje vypůjčitel tuto skutečnost oznámit
neprodleně půjčiteli.
7. V případě odcizení (neopravitelného poškození) kompostéru nebude vypůjčiteli poskytnut
náhradní kompostér.
8. Předmět výpůjčky umístí vypůjčitel s ohledem na sousední pozemky a s dostatečným
odstupem zejména od obytných částí sousedních budov tak, aby nebyla narušena práva
vlastníků sousedních nemovitostí vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem
doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a
vyčištěný kompostér půjčiteli.

10. Nevrátí-li vypůjčitel předmět výpůjčky včas nebo v dohodnutém stavu, je povinen zaplatit
půjčiteli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny kompostéru. Vypůjčitel není povinen platit
smluvní pokutu, prokáže-li, že nezavinil prodlení.
Článek 4
Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho
s podmínkami jeho používání.
2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit
obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční
servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné
reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce.
3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru, včetně ověření, zda vypůjčitel
užívá kompostér v souladu s jeho určením, po dobu udržitelnosti projektu minimálně 1x
ročně.
4. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu
s článkem 3. 4. této smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a
rozebraný, tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu, a to do 30 dnů od
doručení písemné výzvy půjčitele vypůjčiteli.
Článek 5
Ukončení výpůjčky
K prvnímu dni následujícím po uplynutí sjednané doby zapůjčení dle článku 2, tj. uplynutí doby
udržitelnosti projektu, půjčitel bezplatně přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky do
vlastnictví a ten ho do svého vlastnictví přijímá.
Článek 6
Popis kompostéru a postup kompostování
1. Kompostér je nádoba z recyklovaného plastu o objemu 1000 litrů. Je opatřen bočními dvířky
na vyjímání kompostu a otvory pro přístup vzduchu. Tato nádoba nemá dno z důvodu
přímého styku s půdou.
2. Při kompostování je třeba se řídit zejména pokyny výrobce.
3. Materiál určený pro kompostování se vloží při sejmutí (otevřeném) víku seshora do
kompostéru, podle charakteru materiálu je ho možno rozmíchat a navlhčit.
4. Pro urychlení rozkladu je možno přidávat speciální přípravky pro kompostování, které
obsahují kompostové bakterie, celulózu rozmělňující enzymy ve speciálním výživném
substrátu z uhlohydrátů a proteinů. Rovněž je možné přidávat do kompostované masy
červy (žížaly).
5. Po plnění kompostéru se tento uzavře víkem.

6. Promíchávání kompostované masy lze provádět po sejmutí víka seshora.
7. Za optimálních podmínek je možné po uplynutí 10–12 týdnů již použitelný kompost
z kompostéru vyjmout.
8. Půjčitel neodpovídá za případnou sníženou kvalitu kompostu způsobenou nedodržováním
postupu kompostování a případné náklady s tímto spojené.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle.
Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Protokol o předání kompostéru
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro půjčitele a jeden je určen pro
vypůjčitele.
6. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být učiněny pouze písemnou formou.
7. Podpisem této smlouvy dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování vašich
údajů dle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v rámci projektu „Podpora
domácího kompostování-Městys Dub nad Moravou“ po dobu realizace projektu a dále po
dobu, po kterou je příspěvková organizace povinna, dle platné právní úpravy, dokumenty
obsahující osobní údaje archivovat.

V Dubě nad Moravou

dne: …………………………………

----------------------------------------------razítko a podpis půjčitele
Ing. Ivo Čečman, starosta městyse

---------------------------------------------vypůjčitel

Příloha č. 1

Protokol o předání kompostéru
Vypůjčitel:
Jméno a příjmení:
datum narození:
bytem:
Místo umístění kompostéru (číslo parcely):
Předmětem předání a převzetí je:
Vypůjčitel prohlašuje, že si předaný kompostér, včetně jeho příslušenství a součástí, před
podpisem řádně prohlédl, jeho technický i právní stav je mu znám a v tomto stavu ho dnešního
dne od půjčitele přebírá.
Vypůjčitel umístí kompostér na pozemek (číslo parcely) uvedené v tomto protokolu a bude jej
užívat v souladu se smlouvou o výpůjčce a darováním.
Půjčitel a vypůjčitel svým podpisem potvrzují, že kompostér včetně návodu použití byl
půjčitelem řádně předán a byl vypůjčitelem převzat.
Poznámka:
Souhlasím dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, se shromažďováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu – dále jen osobní údaje) v rámci projektu „Podpora domácího kompostováníMěstys Dub nad Moravou“ po dobu realizace projektu a dále po dobu, po kterou je
příspěvková organizace povinna, dle platné právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje
archivovat.

V Dubě nad Moravou

……………………………………………
razítko a podpis půjčitele

dne: ……………………………………..

…………………………………………….
vypůjčitel

