Projekt „Doplnění systému nakládání s bioodpady v obci Mirošovice“
je spolufinancován z operačního programu ŽP

Smlouva o výpůjčce kompostéru
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, mezi:

1. Obec Mirošovice

Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice, Praha – východ, IČ: 00240460,
zastoupená starostou obce MUDr. Tomášem Zvěřinou

dále jen „vlastník“
a

2. Pan/paní:

……………………………………...................................................................................,

Bydliště:

……………………………………………………………………………………………………………………….

dále jen „vypůjčitel“

I
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je výpůjčka kompostéru pro uložení biologicky rozložitelného odpadu.
II
Předmět výpůjčky
1. Vlastník přenechává vypůjčiteli 1 x plastový kompostér „Thermoking K 900“ zelené barvy, který
slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, dále jen „kompostér“.
2. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli za jednorázový manipulační poplatek 200,- Kč.
3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Evropských fondů – z Operačního programu životní
prostředí (OPŽP) Státního fondu ŽP.
4. Smluvní strany konstatují, že kompostéry jsou poskytovány vypůjčiteli výlučně za účelem jejich
využití pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti a pozemku vypůjčitele, jeho
kompostování a zpětného využití získaného kompostu. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele,
který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a ekologické využití.

III
Doba trvání výpůjčky
Vlastník přenechává vypůjčiteli kompostér do užívání na dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy,
po této době zůstává majetkem vypůjčitele. Vlastnické právo přechází na vypůjčitele bezúplatně.
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IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Vlastník se zavazuje předat vypůjčiteli kompostér v místě sídla vlastníka, tj. před OÚ Mirošovice,
pokud nebude dohodnuto jinak. Převzetí kompostéru včetně návodu stvrzuje vypůjčitel
podpisem této smlouvy. Vypůjčitel byl seznámen s podmínkami užívání kompostéru.
Vypůjčitel je povinen zajistit, aby do kompostéru byl ukládán pouze biologický odpad, v souladu
s předaným návodem pro obsluhu kompostéru. Jedná se o zejména o bioodpad ze zahrad a
domácností, a to o trávu, listí, drobné větve, květiny, třísky, piliny, zbytky ovoce a zeleniny,
vaječné skořápky, apod.
Vypůjčitel umístí kompostér na vlastním nebo pronajatém pozemku, který se nachází
v katastrálním území obce Mirošovice.
Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu,
aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost, tj. řádně o poskytnutý kompostér pečovat,
provádět jeho údržbu, chránit ho před poškozením a zajistit ho proti odcizení.
Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci vlastníka mohou provést kontrolu umístění
kompostéru a jeho využívání v souladu s touto smlouvou.
Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný
kompostér vlastníkovi. Manipulační poplatek se nevrací.
V případě úmrtí vypůjčitele přechází veškerá práva a povinnosti na dědice vypůjčitele.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží vlastník a jeden vypůjčitel.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
3. Účastníci prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a rozumí jejímu obsahu.
Na důkaz svého souhlasu připojily smluvní strany své podpisy.

V Mirošovicích dne

……………………………………………………………..

Za vlastníka
................................................
MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta

Za vypůjčitele
……………………………………………….

