Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí, naplnění výzvy MZP 11/2016, číslo smlouvy 03681711
Příloha č. 1
Smlouva o smlouvě budoucí na výpůjčku
uzavřena podle § 2193 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
dále jen Smlouva
Obec Hraběšice
Hraběšice 50, 788 15
IČO: 00635928
Zastoupená: starostou Davidem Maliňákem
(dále jen ,,půjčitel“)
a
Jméno, příjmení, titul:
(dále jen ,,vypůjčitel”)
na základě vzájemné shody tuto smlouvu o smlouvě budoucí na výpůjčku.
Článek I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Předmětem této Smlouvy o výpůjčce je výpůjčka domácí čistírny odpadních vod (dále jen
„DČOV“). DČOV bude sloužit k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních
vod.
2. Půjčitel prohlašuje, že bude výlučným vlastníkem DČOV,
která bude postavena a
umístěna na pozemku ve vlastnictví vypůjčitele, to je pozemku, parc. číslo ……………..,
k.ú. ………………… DČOV bude postavena na základě souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru vydaného MěÚ Šumperk.
3. Půjčitel se zavazuje, že vypůjčiteli přenechá bezplatně předmět výpůjčky dle této smlouvy
k užívání na dobu stanovenou v článku II. této smlouvy.
4. O předání a převzetí DČOV bude současně sepsán předávací protokol. Podpisem
předávacího protokolu stvrzují smluvní strany předaní a převzetí DČOV.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že DČOV bude půjčitelem pořízena za finanční
podpory Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
dotačního programu
,,Národního programu Životní prostředí“ v rámci projektu ,,Odkanalizovaní obce Hraběšice
— soustava domovních ČOV, Hraběšice a Krásné, okres Šumperk.
6. Obě strany se zavazují při provozu DČOV spolupracovat a poskytovat si potřebnou
součinnost v takové míře, aby byly naplněny podmínky dotačního programu.
Článek II.
Doba výpůjčky
1. Tato Smlouva se uzavírá do doby kolaudace a převzetí této DČOV vypůjčitelem. Po převzetí
DČOV vypůjčitelem bude uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu určitou 10 let ode dne
podpisu Smlouvy o výpůjčce oběma smluvními stranami. S konceptem budoucí Smlouvy o
výpůjčce byl vypůjčitel seznámen před podpisem Smlouvy a byl mu předán v písemné
podobě.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni
1. Ustanoveni, neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v plném znění.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu oběma
smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv pro potřeby projektu
a přístupná pro kontroly projektu.
4. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotoveni.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Hraběšicích dne ……………

Půjčitel:
………………………………......
Starosta obce Hraběšice

V Hraběšicích dne ………………….

Vypůjčitel:
………………………………………….

……………………………………………

