MAS Rozkvět, z.s.; Školní 124, 384 02 Lhenice

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
MAS Rozkvět, z.s.
se sídlem Školní 124, 384 02 Lhenice
IČ 266 58 691
zastoupená panem Ing. Petrem Leberem
(dále jen jako „půjčitel“ na straně jedné)
a
pan/paní/obchodní korporace …….........................
se sídlem ............................……..
RČ/IČ ..............................……
zastoupený ………………………………….
(dále jen jako „vypůjčitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl.
občanského zákoníku:

I.
Půjčitel výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí (dále jen
„věci“):
Vložit tabulku z předávacího protokolu

II.
Půjčitel tímto přenechává bezúplatně vypůjčiteli věci k užívání, a to od ……................. do
……………... Účelem užívání věcí je – archeologická výstava „Linecká Stezka“, a to
způsobem přiměřeným povaze věcí. Smluvní strany potvrzují, že věci jsou ve stavu
způsobilém k užívání a bez vad. Nebude-li dohodnuto mezi účastníky jinak, vypůjčitel
převezme věci od půjčitele a tyto věci vrátí půjčiteli v jeho sídle uvedeném výše na základě
samostatného písemného Předávacího/přejímacího protokolu.
Vypůjčitel je povinen pořídit fotodokumentaci o způsobu použití věcí při pořádané akci
za účelem podle této smlouvy a tuto fotodokumentaci zaslat půjčiteli elektronickou poštou.
Požadovaný minimální počet fotografií 5ks a s minimální velikostí 1Mb.
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III.
Vypůjčitel má právo věci vrátit předčasně. Kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže,
nemůže věci vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věcí,
ledaže by vypůjčitel užíval věci v rozporu s touto smlouvou.
IV.
Vypůjčitel je povinen nahradit půjčiteli veškeré škody na věcech, ledaže prokáže, že věci
užíval způsobem přiměřeným jejich povaze. Obvyklé náklady spojené s užíváním věcí nese
vypůjčitel ze svého. Za obvyklé náklady spojené s užíváním věcí se považují činnosti uvedené
v návodu výrobce k použití věci.
V.
Vypůjčitel bere na vědomí, že k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas
půjčitele. Dovolí-li vypůčitel užívání věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen
nahradit mu škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

VI.
Pokud dojde ke ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení věcí nebo jejich částí vinou
vypůjčitele, je vypůjčitel povinen nahradit půjčiteli škodu uvedením v předešlý stav nebo
pořízením nové totožné věci nebo nahrazením škody v penězích.
VII.
Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s výpůjčním řádem půjčitele,
souhlasí s jeho obsahem a zavazuje se jím řídit.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž si každý účastník ponechává po
jednom vyhotovení. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují účastníci své
podpisy.
Ve Lhenicích dne

………………………
Půjčitel

………………………….
Vypůjčitel

