Příloha č. 1

Smlouva o výpůjčce s konečným uživatelem
Městys Bernartice
se sídlem: Nám. svobody 33, 39843 Bernartice
IČ: 00249530
Zastoupená: Pavlem Souhradou, starostou městyse
Dále jen zapůjčitel
a

Pan / Paní
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Dále jen vypůjčitel
Uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o výpůjčce.
I. Předmět výpůjčky
1. Zapůjčitel
má
v rámci
projektu
Domovní
kompostéry
SO
Písecko,
číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013194 podpořeného z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 ve výpůjčce od Svazku obcí regionu Písecko, IČ:71213996, plastové kompostéry
o objemu 1 m3 (dále jen „kompostéry“), které může dále zapůjčit koncovým uživatelům.
2. Zapůjčitel dává do bezplatného užívání vypůjčiteli za dále specifikovaných podmínek 1 ks
plastového kompostéru o objemu 1 m3 - evidenční číslo kompostéru:
3. Kompostér bude umístěn v katastrálním území :
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II. Práva a povinnosti vypůjčitele
Vypůjčitel má povinnost používat kompostér ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu
z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování, a to po celou dobu
udržitelnosti projektu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
Vypůjčitel má povinnost chránit kompostér vhodnou formou před poškozením, zničením, ztrátou
nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu zapůjčiteli oznámit.
Vypůjčitel odpovídá zapůjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu
kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení.
Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty.
Vypůjčitel umístí kompostér na pozemku, jehož je vlastníkem (nebo pozemek užívá na základě
nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí).
Vypůjčitel umístí kompostér jen ve správním území zapůjčitele.
Kompostér budou používán v souladu s pokyny výrobce a zásady správného kompostování.
Vypůjčitel se zavazuje, že nebude po zapůjčiteli ani vlastníkovi kompostérů požadovat nájem,
ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn kompostér.
Zapůjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke
komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér zapůjčiteli neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není
užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování.
Na kompostér je poskytována dvouletá záruka. V případě vad, tyto bude vypůjčitel hlásit
zapůjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání
reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
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12. Vypůjčitel souhlasí dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště – dále jen osobní údaje) v rámci projektu „Domovní kompostéry SO
Písecko“ po dobu realizace projektu a dále po dobu, po kterou jsou zapůjčitel a vlastník
kompostérů povinni, dle platné právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje archivovat.
III. Práva a povinnosti zapůjčitele
1. Zapůjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho s podmínkami
jeho užívání.
2. Zapůjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit
obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí ve spolupráci
s vlastníkem kompostéru u výrobce záruční servis po dobu stanovenou výrobcem.
Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace kompostéru je posouzení této vady
odborným pracovníkem.
3. Zapůjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostéru
za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu
se zapůjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních orgánů,
zástupci vlastníka kompostéru a poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré s kompostérem
související dokumentace (smlouva o výpůjčce apod.).
IV. Doba výpůjčky
1. Doba výpůjčky je shodná s udržitelností projektu Domovní kompostéry SO Písecko, v němž byl
předmět výpůjčky pořízen, a činí pět let ode dne schválení posledního vyúčtování projektu. Po
dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostérů Svazek obcí regionu
Písecko.
2. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta je
tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
3. V případě zrušení výpůjčky ze strany vypůjčitele nebo zapůjčitele vrátí vypůjčitel zapůjčiteli
kompostér v takovém stavu, v jakém jej převzal před výpůjčkou s přihlédnutím k jeho běžnému
opotřebení v souladu s účelem výpůjčky.
4. Po skončení doby udržitelnosti projektu vlastník kompostéru (Svazek obcí regionu Písecko)
převede předmětný kompostér bezúplatně do vlastnictví zapůjčitele a ten jej bez zbytečného
odkladu rovněž převede do vlastnictví konečného uživatele. Tím není dotčeno ustanovení čl. II.
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V. Ostatní ustanovení
Vypůjčitel současně tímto prohlašuje, že si převzal od zapůjčitele kompostér dle článku I této
smlouvy kompletní a nepoškozený.
Tato smlouva současně slouží jako předávací protokol.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Vypůjčitel souhlasí s poskytnutím kopie této smlouvy a v ní uvedených údajů vlastníkovi
kompostéru, poskytovateli dotace a dalším případným kontrolním orgánům národním i
evropským. Tento souhlas se uděluje na dobu udržitelnosti projektu.
Jakékoli dodatky nebo změny této smlouvy musejí být učiněny smluvními stranami písemně,
jinak jsou právně neúčinné a po podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou
součástí smlouvy.
Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají dle své svobodné, vážné, určité a srozumitelné
vůle a to stvrzují níže svým podpisem.

V Bernarticích,

2022

…………………………..
Zapůjčitel

…………………………….
Vypůjčitel
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