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 DNE: 27.08.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1642/2018/OKS 

 

NÁZEV: 
Smlouva o výpůjčce nádoby na bioodpad s občany 

 
 

ANOTACE: 
Aktualizace smlouvy s občany na výpůjčku nádob na bioodpad pro nádoby nakoupené městem 
s finanční spoluúčastí kraje. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování nádoby na biologicky 
rozložitelný odpad – bio popelnice v předloženém znění, která bude uzavírána mezi městem a 
občany, a pověřuje referenta/tku odboru komunálních služeb – správa odpadového hospodářství 
uzavíráním těchto smluv s tím, že uvedenou smlouvu vyjímá z povinnosti zveřejňovat ji na 
webových stránkách města. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
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Počet příloh: 1 – Návrh smlouvy 
 
 
Popis 
Město jako jeden z kroků ke snižování množství směsných komunálních odpadů postupně 
nakupuje a distribuuje občanům bio popelnice na ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Ze 
zkušeností s nakládáním s již vydanými nádobami navrhujeme upravit podmínky smlouvy pro 
předání nádob občanům. Nově je navrženo místo prosté smlouvy na výpůjčku nádoby uzavírat 
smlouvu o výpůjčce nádoby s následným darem.  
Aktuálně město pořídilo 150 ks bio popelnic o objemu 240 l s cenou za pořízení jedné nádoby:  
1.200 Kč (vč. DPH). Výpůjčka pro aktuálně nakoupené nádoby v souladu s podmínkami dotace 
bude uzavírána na dobu 3 let, tj. do 30.11.2021, následně bude nádoba převedena bezúplatně do 
vlastnictví občana/ů. 
Je navrhováno pověřit odborného referenta/tku odboru komunálních služeb – správa odpadového 
hospodářství uzavíráním těchto smluv, aby občan nemusel čekat na administraci podpisu jinou 
cestou a bylo možné s ním při jednom kontaktu uzavřít příslušnou smlouvu v jednom kroku. 
Tyto smlouvy dle zákona o registru smluv není nutné zveřejňovat. S ohledem na typ a počet 
takových smluv je navrhováno vyjmout tyto smlouvy ze zveřejňování na webu města dle Zásad 
transparentnosti města Žďár nad Sázavou. 
 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení 

 
 
Varianty návrhu usnesení 
nejsou 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu 
 
 
Stanoviska  
Návrh smlouvy konzultován s majetkoprávním a finančním odborem 
 



Smlouva o vypujcce, 
uzavrena podle ustanoveni § 2193 a nasi. a zakona c. 89/2012 Sb., 

obcansky zakonik 
a 

Smlouva darovaci, 
uzavrena podle ustanoveni § 2055 a nasi. a zakona c. 89/2012 Sb., 

Smluvni strany: 

pan I pani: jmeno a prijmeni. ............................... . .. . ...... ... .. .......... .... ... ... .. ....... . 

datum narozeni .. ..... ...... ... ........ . 

trvale bytem: ulice ...... .. .. .. .. . ... .. .. .. .......... ......... ... ... .................. cp/co .. ......... . ... .. . 

PSC 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

telefon . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. e-mail 

(dale jen ,,Vypujcitel a obdarovany") 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene referentem/tkou odboru komunalnich sluzeb - sprava odpadoveho hospodarstvi 
na zaklade povereni rady mesta Zd'ar nad Sazavou prijatym na jeji schuzi c ...... dne .... .. pod 
bodem j.c .... .. 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 
(dale jen ,.Pujcitel a darce") 

(Vypujcitel a obdarovany a Pujcitel a darce v textu smlouvy spolecne tez jako ,Smluvni 
strany" a jednotlive tez jako ,Smluvni strana") 
uzavrely nize uvedeneho dne, mesice a roku: 

I. Smlouvu o vypujcce 
(dale jen ,Smlouva"): 

Clanek I. 
Predmet smlouvy 

1. Pujcitel prohlasuje, ze je opravnenym vlastnikem bio popelnice o objemu __ I. 
(dale jen ,Predmet vypujcky") . 

2. Pujcitel prenechava k bezplatnemu uzivani Predmet vypujcky Vypujcitel i do .. . .... .. . ....... . . 



Climek II. 
Prava a povinnosti Vypujcitele 

1. Vypujcitel je povinen uzivat Predmet vypujcky na miste dohodnutem s Pujcitelem a to 
v souladu s jeho ucelem, kteremu obvykle slouzi (tj. k ukladani stanoveneho bioodpadu 
viz prilozeny letak). Je povinen Predmet vypujcky chranit pred poskozenim, ztratou nebo 
znicenim. V pripade, ze nastane nemoznost dalsiho uzivani Predmetu vypujcky k jeho 
obvyklemu urceni, je Vypujcitel povinen na sve naklady uvest Predmet vypujcky do 
provozuschopneho stavu nebo jej zlikvidovat die platne legislativy a zdokladovat a 
oznamit takovy postup Pujciteli, a to nejdele do 14 dnu od data, kdy nemoznost uzivani 
nastala. 

2. Vypujcitel rna pravo kdykoliv od teto Smlouvy odstoupit. Ucinky odstoupeni nastavaji 
dnem doruceni pisemneho odstoupeni Pujciteli . Ke dni odstoupeni pfeda Vypujcitel 
vycisteny Predmet vypujcky Pujciteli na zaklade pisemneho pfedavaciho protokolu. 

3. Vypujcitel se zavazuje zajistit v den vyvozu podle harmonogramu svozu pristup ke sve 
nadobe tak, aby mohl byt vyvoz realizovan. 

4. V pripade umrti Vypujcitele prechazi veskera prava a povinnosti vyplyvajici z teto 
Smlouvy na dedice po Vypujciteli. 

5. Vypujcitel je opravnen prenechat Predmet vypujcky jine osobe pouze po predchozim 
pisemnem souhlasu Pujcitele. 

Clanek Ill. 
Prava a povinnosti Pujcitele 

1. Pujcitel se zavazuje provadet pravidelny vyvoz vyse biologicky rozlozitelnych odpadu 
ulozenych v Predmetu vypujcky die aktualniho harmonogramu, a to prostrednictvim firmy, 
ktera zajist'uje svoz. 

2. Pujcitel je opravnen provadet fyzickou kontrolu Predmetu vypujcky vcetne overeni, zda 
Vypujcitel uziva Predmet vypujcky v souladu s jeho urcenim a podminkami teto smlouvy. 

3. Zjisti-li Pujcitel provedenou kontrolou, ze Vypujcitel Predmet vypujcky nevyuziva v 
souladu s touto Smlouvou, je Vypujcitel povinen vratit Pujciteli Predmet vypujcky 
(vycistemy, tj. v puvodnim stavu, s prihlednutim k obvyklemu opotrebeni) na zaklade 
predavaciho protokolu, a to do 30 dnu od pisemne vyzvy Pujcitele. 

II. Smlouvu darovaci 
(dale jen ,Darovaci smlouva"): 

1. Darce prohlasuje, ze je vlastnikem bio popelnice o objemu __ I (dale jen bio popelnice) 
v porizovaci cene ............... . 

2. Darce se tlmto zavazuje darovat a touto smlouvou bezplatne prevadi vlastnicke pravo 
k bio popelnici, a to ke dni ............. do vlastnictvi obdarovaneho, a to za podminky, ze 
obdarovany ke dni .... ... .. ... bude bio popelnici uzivat v souladu se Smlouvou. 

3. Obdarovany bio popelnici do sveho vylucneho vlastnictvi/podiloveho vlastnictvi/SJM 
prijima. 



Clanek IV. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Pujcitel a Vypujcitel svym podpisem potvrzujf, ze Pfedmet vypujcky vcetne letaku -
navodu pouziti byl Pujcitelem radne pfedan a byl Vypujcitelem pfevzat. 

2. Smluvni strany se dohodly, ze naklady spojene s uzivanim Predmetu vypujcky hradi 
Vypujcitel. 

3. Uzavreni tete smlouvy bylo schvaleno radou mesta Zd'ar nad Sazavou dne .... ......... .. 
usnesenim cj : ... ..... . 

4. Obe smluvni strany prohlasuji, ze si Smlouvu pred podpisem precetly, porozumely jejimu 
obsahu, s obsahem souhlasi a ze je tate Smlouva projevem jejich svobodne vule. 

5. Zmeny a doplnky tete Smlouvy jsou mozne pouze v pisemne podobe. Po jejich podpisu 
obema Smluvnimi stranami se stavaji nedilnou soucasti tete Smlouvy. 

6. Smlouva se uzavira ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdrZ:i jedno 
vyhotoveni. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ve Zd'afe nad Sazavou dne: ... .......... .... . 

Pujcitel a darce: 

referent odboru komunalnich sluzeb 

sprava odpadoveho hospodarstvi 

Vypujcitel a obdarovany: 
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