
     
Smlouva o výpůjčce 

uzavřená dle § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Obec Kosov 
sídlo: Kosov 84, 789 01 Zábřeh 
zastoupená: Petr Bureš, starosta 
IČ: 00302813  
(dále jen "půjčitel") 

a 

pan/í…………………………………….…………datum narození……………………………. 
 
…………………………………………………..789 01 Kosov 
(dále jen „vypůjčitel“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zák. tuto smlouvu o výpůjčce: 

I. 
Obec Kosov je disponentem 100 ks domovních kompostérů o objemu 900 l, 30 ks domovních 
kompostérů o objemu 1 050 l, 30 ks domovních kompostérů o objemu 2 000 l na základě smlouvy o 
výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, IČ: 484 28 311, které je výlučným 
vlastníkem kompostérů a pořídil je v rámci projektu „Zábřežsko kompostuje” spolufinancovaného 
z Operačního programu Životního prostředí 2014–2020.  

II. 
Půjčitel přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání 1 ks domovního kompostéru o objemu 900 l/ 
1050 l či 2 000 l (dále jen „kompostér”). Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 
12. 2023. 

III. 
Půjčitel přenechává kompostér vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Vypůjčitel je 
povinen: 
− kompostér užívat pouze ke kompostování biologicky rozložitelných materiálů ze zahrad a 

kuchyně a umístili jej na pozemcích, které vlastní, má v nájmu či disponují jiným právem 
k jejich užívání, 

− zacházet s nádobou opatrně, předcházet jejímu poškození, ztrátě či odcizení 
− vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání jinému 

IV. 
Výpůjčka končí uplynutím sjednané doby vypůjčení. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před 
skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel neužívá věc řádně nebo jestliže ji užívá v 
rozporu s účelem, kterému slouží. Po skončení výpůjčky uplynutím doby výpůjčky se vypůjčitel 
stává vlastníkem vybavení, které mu bylo půjčeno. 

V. 
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z účastníků smlouvy obdrží jedno vyhotovení. 
Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze sjednat pouze písemně po vzájemné dohodě. V ostatních 
případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Kosově dne…………2018     V Kosově dne ………2018 
 
 
..........................................................    ........................................................ 
Petr Bureš, starosta        
(půjčitel)        (vypůjčitel) 


