Smlouva o výpůjčce
uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Mateřská škola „Kytička44, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace
se sídlem Liberec 6, Burianova 972/2, PSČ 460 06
IČ 72741465
Zastoupená Mgr. Danou Charyparovou, ředitelkou
(dále jen „půjčitel44)
a
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
se sídlem Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ 460 06
IČ 65100654
Zastoupená Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou
(dále jen „vypůjčitel44)

I.

Předmět a účel výpůjčky
1.1 Půjčitel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec a že mu byla v souladu
s ust. § 27 ods. 2 písm. E) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a dle čl. V zřizovací listiny schválené usnesením zastupitelstva města č.
219/09 ze dne 29. 10. 2009, ve znění pozdějších dodatků, svěřena k hospodaření mj. budova č. p. 970,
součást pozemku p. č. 1586/48, v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec (dále jen „budova"), která je ve
vlastnictví statutárního města Liberec.
1.2 Půjěitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli k bezplatnému užívání následující nebytové prostory
nacházející se v 2. nadzemním podlaží budovy specifikované v čl. I odst. 1.1. této smlouvy:
Sklad hraček o výměře 3,15 m2
Odkládací prostor o výměře 2,10 m2
Společenská místnost o výměře 24,77 m2
1.3 Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli k bezplatnému užívání nebytové prostory specifikované
v odst. 1.2. tohoto článku za účelem provozování ambulance zaměřené na poskytování specializované
zdravotní péče o děti s respiračními chorobami.
1.4 Vypůjěitel nebytové prostory od půjčitele přijímá do bezúplatného užívání a to ve stavu způsobilém
k dohodnutému účelu užívání dle předchozího odst. 1.3.

II.
Doba výpůjčky
2.1 Smluvní strany sjednávají výpůjčku prostor na dobu určitou a to od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

III.
Služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky
3.1 Půjčitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání výpůjčky prostor dodávku služeb, jejichž
poskytování je s užíváním prostor spojeno. Specifikace služeb spojených s užíváním vypůjčených
prostor zajišťovaných půjčitelem je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „služby44).
3.2 Vypůjčitel se zavazuje platit půjčiteli zálohy na služby dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy. Výše záloh je dohodnuta s přihlédnutím k poměru podlahové plochy vypůjčených prostor
k celkové podlahové ploše budovy.
3.3 Zálohy za služby je vypůjčitel povinen platit půjčiteli čtvrtletně vždy k 15. dni posledního měsíce
příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. měsíců březen, červen, září, prosinec) na účet půjčitele
5493262/0800 pod variabilním symbolem č. 513. První úhrada záloh bude vypůjčitelem provedena
za měsíce září až prosinec 2018 v částce 6 666 Kč se splatností k 15. 12. 2018.
3.4 Ceny služeb půjčitel písemně vyúčtuje vypůjčiteli oproti zaplaceným zálohám na služby nejpozději
do čtyř měsíců po té, co obdrží konečné vyúčtování za celou budovu. Vznikne-li na straně
vypůjčitele přeplatek či nedoplatek, nedohodnou-li se strany na jiném postupu, je nedoplatek či
přeplatek vyplývající z vyúčtování služeb splatný nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování vypůjčiteli.
3.5 Smluvní strany souhlasí, že půjčitel je oprávněn jednostranně zvýšit úhradu za poskytované služby,
dojde-li ke změně cen u dodavatelů služeb. Je však povinen tuto změnu písemně vypůjčiteli
oznámit. Vypůjčitel se zavazuje hradit nově stanovenou výši úhrad za služby od měsíce
následujícího poté, co mu bylo doručeno písemné oznámení půjčitele.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčené nebytové prostory v rozsahu a k účelu stanovenému touto
smlouvou a způsobem pro sjednaný účel obvyklým.
4.2 Vypůjčitel je povinen:
a) chránit nebytové prostory a budovu před poškozením, dodržovat příslušná ustanovení
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů tak, aby nevznikla škoda na zdraví, majetku,
případně životním prostředí;
b) udržovat nebytové prostory ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení a za tím účelem
zajišťovat a provádět na svoje náklady běžnou údržbu a drobné opravy nebytových prostor;
c) oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřebu jiných než drobných oprav a údržby
nebytových prostor; zároveň je vypůjčitel povinen umožnit provedení těchto i jiných nezbytných
oprav prostor, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne;
d) zajišťovat na svoje náklady úklid nebytových prostor;
e) zajistit dodržování povinností souvisejících s užíváním prostor a budovy těmi, kterým vypůjčitel
umožní vstup do budovy a prostor; vypůjčitel odpovídá za veškeré škody způsobené takovými
třetími osobami na majetku či zdraví.
4.3 Vypůjčitel má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na opravu, kníž je povinen dle této
smlouvy půjčitel, ačkoliv její potřebu půjčiteli řádně oznámil a ten ji bez zbytečného odkladu
neprovedl, nebo pokud vypůjčitel provedl opravu sám se souhlasem půjčitele.

4.4 Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy, přestavby či změny vypůjčených prostor bez
předchozího písemného souhlasu půjčitele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné
porušení podmínek této smlouvy a půjčitel je v takovém případě oprávněn vypovědět tuto smlouvu
bez výpovědní doby.
4.5 Veškeré úpravy, přestavby či změny prostor provedené se souhlasem půjčitele musí vypůjčitel
provádět řádně, s náležitou odbornou péči a v souladu s příslušnými právními, technickými,
hygienickými či jinými předpisy. Vypůjčitel je povinen ke dni skončení výpůjčky na své náklady
odstranit veškeré provedené úpravy, přestavby či změny prostor a tyto uvést do původního stavu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.6 Vypůjčitel odpovídá půjčiteli a třetím osobám za jakékoliv případné škody na majetku a zdraví
vzniklé v souvislosti s prováděním jakýchkoliv úprav, přestavby či změn bytu, a to bez ohledu na
to, zda byly prováděny vypůjčitelem bez souhlasu nebo se souhlasem půjčitele.
4.7 Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčené nebytové prostory ani jejich část do užívání třetí
osobě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy a
půjčitel je v takovém případě oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby.
4.8 Vypůjčitel je povinen umožnit zástupcům půjčitele vstup do prostor za účelem kontroly dodržování
podmínek této smlouvy a k provádění oprav a údržby prostor, které má dle této smlouvy provádět
půjčitel.
V.
Ukončení výpůjčky
5.1 Výpůjčka skončí:
a) uplynutím sjednané doby výpůjčky,
b) před uplynutím doby výpůjčky písemnou dohodou uzavřenou mezi půjčitelem a vypůjčitelem,
c) písemnou výpovědí.
5.2 Výpůjčku dle této smlouvy lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran.
Výpovědní doba se sjednává tříměsíční a začíná běžet ode dne následujícího po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď lze dát i bez udání důvodu.
5.3 Půjčitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu jednostrannou písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní lhůtou v případě, že půjčitel potřebuje předmět výpůjčky pro svoji potřebu, nebo pokud
vypůjčtel užívá nebytové prostory v rozporu s touto smlouvou, zejm.:
a) neužívá-li prostory řádně a ke sjednanému účelu,
b) neuhradí-li půjčiteli řádně a včas náklady na služby,
c) poruší-li povinnosti stanovené v čl. III této smlouvy, přičemž ust. ČI. IV odst. 4.4. a 4.7. tím
nejsou dotčena.
5.4 Výpovědní lhůty dle této smlouvy začínají běžet ode dne následujícího po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně.
5.5 Ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předat vyklizené prostory půjčiteli, a to ve stavu
odpovídajícímu předávacímu protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě
nesplnění této povinnosti je povinen uhradit vypůjčiteli náklady na uvedení prostor do tohoto stavu.

O předání a převzetí prostor ke dni zahájení i ke dni skončení výpůjčky sepíší smluvní strany
písemný protokol.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Právní vztahy a práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
6.2 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran formou
písemných dodatků.
6.3 Tato smlouva o výpůjčce je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
stejnopis.
6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 1. 9. 2018.
6.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv
zajistí vypůjčitel.
6.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o výpůjčce řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu
a souhlasí s ní, a že ji uzavírají na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v omylu či
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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Za půjčitele:

Mateřská škola ,kytička", Liberec,
Burianova 972/2, příspěvková organizace
Mgr. Dana Charyparová, ředitelka
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L i b e r e c , B u r i a n o v a 972/2,
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Za vypůjčitele:

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvková organizace
Mgr. Lenka Škodová, ředitelka organizace
(O lEi N T M U M z d ra v u v -i
a so c iá ln í péče L i b e r e c ,
příspěvková organizace
ředitelství
Krejčího 1172, L i b e r e c 6
IČO 65100654________

Přílohy:
Č. 1 služby spojené s užíváním prostor a rozpis záloh
Mateřská škola „Kytička44, Liberec, Burianova 972/2, p.o.
Příloha č. 1: Služby spojené s užíváním prostor a rozpis záloh
1. Voda: Vycházíme z vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném změní, příloha č. 12, která stanovuje směrnou
spotřebu vody_
Kancelářské budovy na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14m3
98,67 Kě/m3x 14 m3 = 1381,38 Kč ročně tj. záloha 345 Kč/čtvrtletí
Úhrada zálohy vody bude vypůjčitelem provedena za měsíce září až prosinec 2018 v částce 460 Kč.
2. Vytápění:
Celková přepočtená plocha školky: 1760,07 m2
Budova 2
->
index
přepočtená plocha
Číslo název
m
4
sklad hraček
3,15
1
3,15
17
odkládací prostor
2,10
1
2,1
společenská místnost
24,77 1,3
32,201
26
Celkem přepočtená plocha ambulance: 37,451 m2
Podíl na celkové přepočtené ploše: 2,1%
Úhrada tepla za rok 2017: 552 680,20 Kč
Z toho 2,1% = 11 606,28 Kč, tj. záloha 2902 Kč/čtvrtletí. Vzhledem k prvnímu vyúčtování v závislosti
na jednotlivých měsících stanovuje Příloha č. 3 k vyhlášce č. 269/20145 Sb. dlouhodobé měsíční
průměry klimatické náročnosti následovně:
Leden

19%

2 205 Kč

Únor

16%

1 857 Kč

Březen

14%

1 625 Kč

D uben

9%

1 045 Kč

Květen

2%

232 Kč

Červen

0%

0 Kč

Č e rve n e c

0%

0 Kč

Srpen

0%

0 Kč

Září

1%

116 Kč

116 Kč

Říjen

8%

928 Kč

928 Kč

Listopad

14%

1 625 Kč

1 625 Kč

Pro sinec

17%

1 973 Kč

1 973 Kč

C elkem

100%

11 606 Kč

4 642 Kč

Úhrada zálohy za teplo bude vypůjčitelem provedena za měsíce září až prosinec 2018 v částce 4 642 Kč.
3. Spotřeba elektrické energie:
Seznam používaných přístrojů a odhad jejich spotřeby:
Lednice - 400 kWhod/rok
Mikrovlnná trouba - spotřeba 1150W/hod - použití v průměru 10 min denně při 250 pracovních dnech,
tj. 1150W/6 (lOmin) *250dní/1000=48kWhod.
Varná konvice - 2200W/hod - použití v průměru 5 min denně při 250 pracovních dnech, tj. 2200W/12
(5min) *250dní/1000=46kWhod.

Osvětlení 6 ks 40W trubic v průměru 50% pracovní doby svítí, tj. 6 (ks) *
40W*4hod*250dní/l 000=240 kWhod.
Inhalátor - 75 Q/hod - provoz jedno dítě lOmin denně. 16 dětí = 75W/6 (lOmin) *16 dětí* 250
pracovních dnů/1000 = 50kWhod
Celková odhadovaná spotřeba za rok: 784 kWhod. * 4,57 Kč/kWhod = 3 582,88 Kč,
tj. záloha 896 Kč/čtvrtletí. Úhrada zálohy elektřiny bude vypůjčitelem provedena za měsíce září až
prosinec 2018 v částce 1 195 Kč.
4. Komunální odpad - roční cena je 21 804 Kč - spotřeba spočítána z celkové částky přepočtené
vytápěné plochy 2,1%, tj. 458 Kč ročně, tj. záloha 115 Kč/čtvrtletí. Úhrada zálohy za komunální odpad
bude vypůjčitelem provedena za měsíce září až prosinec 2018 v částce 153 Kč.
Rekapitulace:
9-12/2018
460 Kč
4 642 Kč
1 195 Kč
153 Kč

Voda
Teplo
Elektřina
Komunální odpad
Celková záloha

6 450 Kč

V Liberci dne c ^ X

(£ *

x^ůjčitel

Vypůjčitel
( C B N řJl; M V M z dravo—*

M a t e ř s k á Sfcoin „ K y t i č k a " ,
L ib e r e c . B u r i a n o v a 972/2,
p ř ís p ě v k o v á o r g a n iz a c e
1C 72741465
Telefon 485 130 971
(1)

a so c iá ln í p éče L i b e r e c ,
příspěvková organizace
ředitelství
Krejčího 1172, L i b e r e c 6
IČO 65100654_______

