sNíLouvA o vÝpťučcn
uzavřená ve sm,vslu ust. § 2193 a násl. zák. č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník. v platnénr
zněni.

mezi nížeuvedeným i smluvními strarrani

1.

Město Morkovice-Slížany" zastoupené Mgr. Pavlern Horákem

IČo 00287504
Náměstí 29,768 33 Morkovice

(dálejen "půjčitel")
2.

BIKE TI{IATLON MORKOVICE. zastoupený-Pavlem Žákem

tčo zzgzsqat
17. listopadu 137.768
(dále

33 Morkovice

jen "vypůjčitel")

ČIanek t.
Předmět

ťpůjčky

Půjčiteltouto smlouvou přenechává nížeul,edenou nezuživatelnou věc vypůjčitelia zavazuje
se mu umožnit její bezplatné a dočasnéužívání.Výpůičkabyla schválena radou města č.
20l

5-1 6-2

l

dne 22.7 .2aI5.

Předmětem této smlouvy je Race result 4000 systém-čipový,rok pořízení2Oí5.
Vypůjčite1podpisem této smlouw potvrzuje převzetí věci.

čHnek II.
Dolra výpůjčky
Vý-půjčkase stanclví rTa dobtt neurčitou. Vypůjčitelje povinen věc vrátit půjčiteli.jakmile

ji

nepotřebuje. Výpůjčkakončítaké výpovědí půjčitele,výpovědní dobajejeden měsíc.

Půjčitelmá právo domáhat se vrácení vypůjčenévěci dříve, pro důvod. který nemohl při
uzavření smlouvy předvídat.

článek III.
Práva a povinnclsti stran
Vypůjčitelje povinen užívatvěc zpťlsobem přirněřenÝm povaze r,ěci.
Půjčitelpřenechal věc půjčiteliza účelemorganizace závodťr Morkovice tclur a dalších
závodťr"
k

Vypůjčitelnení opráurěn užívatvěc za jiným účelenr.Pokud vypůjčitelužívár,ěc

jinému účelu.než kiakéniu mrr b,vla daná věc do užívání.je povinerr jina žádost pťrjčitele

bezodkladně vrátit.

Vypůjčitelrrení oprávněn přenechat věc bez souhlasu půjčiteledo užívánítřetí osoby.
Smlrrvní strany se dohodly. že vyskytnou-li se v době platnosti smlour.y mimořádné náklady
na věci. vynaložíje vypůjčitelsám na svoje náklady. Náhrada za vynaložení mimořádných
nákladů mu tím nepřísluší.

Článek IV.
závérečná ustanoyení
Smluvní stían_y prohlašuií.že jsou plně svéprávné k prárlnímu jednání" že si smlouvu před
podpisem přečetly,. s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připo.iují své podpisy.
Tato srnlorrva nabÝvá platnosti a účinnostidnem jejiho podpisLi oběma smlr,rvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních. z nichžkaždásmluvní stlana obdržíiedno.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídípříslušnýrn ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném z.nění.

V Morkovicích-Slížanech dne 23. 7 .2015
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