Město Libušín, IČ 00234630,
zastoupená starostou, j a k o p ů j č i t e l a
pan / paní:

celé jméno …………………………………………………….……… datum narození ………...………...

trvale bytem: ulice ………………………….…………..………………………..…... číslo popisné …..…..…...………….
PSČ ………………………….. město ……………..………………………………………………………………..
telefon .………..………………………… e-mail ………………………………….……………..................
jako v y p ů j č i t e l uzavřeli
dnešního dne tuto d o h o d u o poskytnutí kompostéru formou výpůjčky z projektu „Kompostéry pro
Libušín“, identifikační číslo: 115D314010505, (dále jen projekt)
číslo dohody ……………
dále jen dohoda
I.
Půjčitel předává tímto vypůjčiteli kompostér o objemu …………….…………………………………………………………..
a vypůjčitel jej přebírá. Doba platnosti dohody je od uzavření dohody do 31. 12. 2024 (5 let ode dne
schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) poté kompostér přechází do vlastnictví
vypůjčitele.
II.
Vypůjčitel přebírá kompostér za účelem ukládání komunálních rostlinných odpadů. Do kompostéru není
možné ukládat mrtvá zvířata; zbytky masa, kostí a potravin vyrobených s použitím masa; žhavý popel ze
dřeva; popel z uhlí. Vypůjčitel se zavazuje kompostér užívat po dobu platnosti dohody nepřetržitě, a to
výhradně ve městě Libušín, ulice ……………………………………………………..……………..……, č.p. ………………………
dále jen pozemek, který vypůjčitel oprávněně u ž í v á / v l a s t n í (nehodící se škrtněte).
Podpisem dohody vypůjčitel souhlasí s tím, že pracovníci půjčitele mohou za účasti vypůjčitele a případně
dalších osob, které se podílely na realizaci projektu, kdykoliv do 31. 12. 2024 na tomto pozemku provést
kontrolu, zda je kompostér umístěn na pozemku. Vypůjčitel se dále zavazuje, že osoby s ním pozemek
užívající zaváže neprodleně k povinnosti umožnit provedení této kontroly při nepřítomnosti vypůjčitele.
III.
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kontrolou provedenou pracovníky půjčitele zjištěno porušení
dohody, tj. pokud nebude kompostér nalezen na pozemku nebo bude užíván k účelu, ke kterému není
určen, případně pokud nebude využíván vůbec, vypůjčitel uhradí půjčiteli smluvní pokutu ve výši ceny
kompostéru dle kupní smlouvy projektu. Tato smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury půjčitele
na účet půjčitele, a to do 21 dnů od doručení této faktury vypůjčiteli. Vypůjčitel si je vědom toho, že tato

pokuta je soudně vymahatelná. Realizací pokuty není dotčeno právo půjčitele na náhradu vzniklé škody.
Stejně bude postupováno i pokud nebude umožněna kontrola dle čl. II dohody.
IV.
Pokud dojde v době platnosti dohody ke zničení kompostéru nebo bude zjištěna jeho vada, která brání
jeho užívání dle dohody, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli.
V.
Pokud vypůjčitel uvedl v dohodě nepravdivé údaje, může půjčitel od dohody písemně odstoupit. Pak
vypůjčitel ztrácí právo s kompostérem nakládat a neprodleně jej vrátí půjčiteli. Pokud se změní skutečnosti
uvedené vypůjčitelem v dohodě, vyzve vypůjčitel půjčitele neprodleně k ukončení dohody dohodou nebo
k sepsání dodatku dohody. Z jiných důvodů může být dohoda ukončena pouze ze strany vypůjčitele, a to
vrácením kompostéru půjčiteli.
VI.
Právní vztahy dohodou neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
V Libušíně dne ………………………..

V Libušíně dne …....………………..…

Podpis půjčitele …..……………………..............

Podpis vypůjčitele ….………......……...……..…..

