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SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
 
 
Půjčitel:   Technické služby města Jaroměře  

IČ: 70154449  
Adresa: Náchodská 544, 551 01 Jaroměř 
v zastoupení ředitelkou organizace, PhDr. Ivetou Kovaříkovou 

 
(dále jen jako „půjčitel“) 
 
a 
 
Vypůjčitel:  jméno ……………………………………,   nar. ………………..,    

Bytem: ……………... …………….…………..….., č.p.: …… 
  Tel.: …………………..   mail: ………...………………….. 
 
Pokud má vypůjčitel trvalý pobyt na jiné adrese, než je adresa pro svoz popelnice, zde uveďte 

adresu stanoviště pro její svoz: ………………………………………………… 

 

Pokud je vypůjčitel správce bytového domu, uvede zde adresu pro stanoviště hnědé popelnice uvede 

všechna č.p. za které zde bude nádoba umístěna: 

……………………………………………………………………………………………… 

   
(dále jen jako „vypůjčitel“) 
 
společně dále jen „smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění na uzavření následující smlouvy o výpůjčce. 
 

článek I. 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným nájemcem následující movité věci: 
 

- nádoba o objemu 240 litrů, hnědé barvy, na biologicky rozložitelný odpad, s maximálním 
možným zatížení obsahu do 60 kg 

(dále jen jako „předmět výpůjčky“) 
 
2. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen se stavem předmětu výpůjčky i způsobem jeho užívání a 

ten v tomto stavu přijímá. 
 
3. Půjčitel prohlašuje, že na předmětu výpůjčky neváznou žádné právní závady ani jiná práva či 

povinnosti, která by smluvním stranám jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jejich práv 
a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 
4. Vypůjčitel prohlašuje, že je vlastníkem pozemkové parcely číslo st. ……, v obci Jaroměř, druh 

pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v Katastru nemovitostí  u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na LV ……. pro katastrální území Jaroměř. 
Součástí parcely je budova - rodinný dům č.p. ………., kde bude nádoba umístěna. 
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5. Vypůjčitel bere na vědomí, že předmět výpůjčky bude užíván výhradně pro vytříděný biologicky 

rozložitelný odpad, vyprodukovaný v nemovitosti uvedené v předchozím odstavci této smlouvy.  
 

článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky a zavazuje se mu umožnit její 

bezplatné dočasné užívání za účelem sběru tříděného odpadu v souvislosti s pilotním projektem 
„Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi“ v lokalitě Na Ptákách, za účelem zvýšení procenta 
vytříděných složek z komunálního odpadu.  
 

2. Vypůjčitel předmět výpůjčky přijímá a zavazuje se ho vrátit půjčiteli ve stejném právním i 
technickém stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu 
užívání předmětu výpůjčky obvyklým způsobem k účelu uvedenému v předchozím bodu této 
smlouvy. 

 
3. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 1.3.2022 do 31.12.2022. 
 
4. Nebude-li navrácení předmětu výpůjčky vyžádáno půjčitelem před uplynutím lhůty uvedené v čl. 

II. bodu 3. této smlouvy, prodlužuje se doba trvání výpůjčky vždy o následující kalendářní měsíc, 
a to i opakovaně.  

       Tato informace bude zveřejněna na www.tsm-jaromer.cz do konce roku 2022. 
 
 

článek III. 
Práva a povinnosti  

 
1. Vypůjčitel nesmí předmět výpůjčky přenechat jiné osobě nebo ho jinak právně zatížit bez 

souhlasu půjčitele. 
 
2. Půjčitel předá předmět výpůjčky vypůjčiteli do 15.3.2022, k tomu je vypůjčitel povinen 

poskytnout půjčiteli odpovídající součinnost. 
 
3. Vypůjčitel smí předmět výpůjčky využít výhradně za účelem třídění odpadu. K dalším účelům 

smí vypůjčitel předmět výpůjčky použít výhradně se souhlasem půjčitele. 
 

4. Vypůjčitel je povinen zajistit ochranu předmětu výpůjčky před jeho ztrátou, odcizením, 
odcizením jeho částí nebo jiným poškozením. 

 
5. Po dobu účinnosti této smlouvy nese veškeré náklady spojené s umístěním předmětu výpůjčky na 

/ v jeho nemovitosti vypůjčitel. 
 
6. Bude-li půjčitel potřebovat předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při 

uzavření této smlouvy předvídat, může se domáhat jeho předčasného vrácení. 
 

7. Vypůjčitel nemá právo vrátit věc předčasně s výjimkou případů změny vlastníka nemovitosti, 
k níž se předmět výpůjčky váže. 
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článek IV. 

Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty 
 
1. Půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije-li ho vypůjčitel v 

rozporu se smlouvou. 
 

2. Pro případ prodlení vypůjčitele s navrácením předmětu výpůjčky delším než 14 dní si smluvní 
strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k plnění 

na účet oprávněné smluvní strany uvedený v této výzvě. 
 
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 

vzniklé škody. 
 

článek V. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva je uzavírána ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Půjčitel i vypůjčitel obdrží po jednom vyhotovení.  
 

2. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním řádně přečetly a s jejím 

obsahem souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle a smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
4. Osobní údaje vypůjčitele budou používány pouze při komunikaci mezi půjčitelem a vypůjčitelem. 

Osobní údaje budou v souladu s příslušnou legislativou řádně zabezpečeny a zpracovávány 
výhradně pro účely plnění této smlouvy v rámci pilotního projektu svozu nádob na biologicky 
rozložitelný odpad. 

 
 
V Jaroměři dne 15.12.2021     
 
 
 
………………………………….. 
PhDr. Iveta Kovaříková 
ředitelka organizace 
 
 
 
 
V Jaroměři dne ……… 2022     

 

………………………………..    

Vypůjčitel        


