
Smlouva o výpůjčce č. ___ -  240 / 2015 

uzavřená dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

1. Městys Slavětín 

se sídlem Na Městečku 50, Slavětín, 43909 

IČO: 265497 

zastoupená starostou městyse Jaroslavem Jandlem 

kontaktní osoba pro smlouvu a distribuci nádob: Marie Hubičková, úřad městyse Slavětína, 

ouslavetin@mybox.cz  tel. 415677114 

kontaktní osoba pro svozy: Jaroslav Jandl, 724211547,ouslavetin@mybox.cz,  

(dále jen „Půjčitel“) 

a 

2.  Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Datum  narození: 

Telefon: 

e-mail. 

(dále jen „Vypůjčitel“)  

čl. I Předmět smlouvy 

1) Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace projektu „Systémy pro svoz biologicky rozložitelných 

odpadů – Městys Slavětín“, jehož předmětem je zavedení systému sběru biologicky rozložitelného 

odpadu /BRKO/ na území městyse Slavětína. 

2) Půjčitel tímto prohlašuje, že má z titulu tohoto projektu ve svém vlastnictví sběrné nádoby na 

bioodpad o objemu 240 litrů hnědé barvy.  

3) Na základě žádosti této smlouvy přenechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli 1 ks  

 sběrné nádoby na biodpad o objemu 240 litrů (dále jen „předmět výpůjčky“)  

     s evid. číslem ……………. a to na dobu neurčitou.  

4) Vypůjčitel předmět výpůjčky převezme od půjčitele dnem podpisu smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak.  

čl. II Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky v ulici …………………….čp. ….. v kat. území 

Slavětín nad Ohří – Kystra, a to v souladu s jeho účelem, kterému slouží, tj. k odkládání 

biologicky rozložitelného odpadu. Předmět výpůjčky je povinen chránit před poškozením, ztrátou 

či zničením a řádně o něj pečovat. V případě, že zjistí na něm závadu, pro kterou ho nebude moci 

užívat, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli na kontaktní osobu. 

2) Vypůjčitel se zavazuje do nádob odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad, zejména: 

odpad z údržby zeleně (posečená tráva a listí, plevel, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, odpady 

ze záhonů, spadané ovoce), zbytky zeleniny a ovoce, pokojové květiny bez květináčů, řezané 

květiny bez drátů a stuh, vychladlý popel ze spalování dřeva. Do nádob nelze tento odpad 

vhazovat v žádných obalech, v igelitových sáčcích ani v taškách .  

 Do nádob nelze vhazovat: použité pleny, obvazy, zbytky jídel živočišného původu, jedlé oleje, 

kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, exkrementy masožravých zvířat a všechny 

další biologicky nerozložitelné odpady. 
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3) Půjčitel se zavazuje provádět pravidelně svozy sběrných nádob, předběžně v termínu březen až 

listopad  1x týdně, případně 1x 14 dní,  dále bude upřesněno. Informace o harmonogramu svozů je 

možné získat na webových stránkách půjčitele  www.slavetin.info.cz nebo na tel. č. kontaktní 

osoby. S ohledem na to se vypůjčitel zavazuje zajistit umístění nádoby před svou nemovitostí, aby 

mohl být pracovníky půjčitele proveden odvoz odpadu. Dále si vypůjčitel zodpovídá za čistotu 

nádoby. 

 

čl. III 

Zánik závazku 

1)  Smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí s měsíční 

výpovědní dobou, která počne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 

2)  V případě, že smluvní strana nebude dodržovat podmínky dané touto smlouvou, je oprávněna 

druhá strana písemně od smlouvy odstoupit, účinky odstoupení nastanou dnem jeho doručení. Za 

zásadní porušení podmínek ze strany vypůjčitele se jedná zejména o opakované vhazování 

zakázaných odpadů. 

3)  Nejdéle ke dni ukončení smluvního vztahu je vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky zpět   

půjčiteli. O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol. Jestliže vypůjčitel 

předmět výpůjčky z jakéhokoli důvodu nevrátí, nebo ho poškodí či znehodnotí, je povinen uhradit 

půjčiteli částku ve výši jeho pořizovací hodnoty ( 1.754 Kč), přičemž tato částka je splatná do  14 

dnů od doručení výzvy půjčitele k její úhradě. 

4)  V roce 2016 bude svoz BRKO pro majitele nemovitostí v katastrálním území Slavětín nad Ohří a 

Kystra prováděn bezúplatně. V dalších obdobích si městys Slavětín vyhrazuje právo na zpoplatnění 

svozu BRKO a to v návaznosti na výdaje z rozpočtu městyse v roce 2016. V případě nezaplacení 

poplatku za svoz BRKO půjčitelem, dojde k ukončení smluvního vztahu a půjčitel je povinen 

předat předmět výpůjčky zpět vypůjčiteli (dále bod 3 tohoto článku). 

čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 1) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

4) Podpisem této smlouvy vypůjčitel prohlašuje, že byl půjčitelem řádně poučen o tom, jak má věc 

užívat. Rovněž stvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a že s ním souhlasí. 

 

 

Ve Slavětíně dne ……………………………… 

 

 

 

 

  

            Za   půjčitele:                                                           Za   vypůjčitele: 

 

 

http://www./

