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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ
č. 548
ze dne 25.06.2018
k výpůjčce nebytových prostor na adrese Na Slupi 14/1483, k.ú. Nové Město za
účelem provozování rodinného centra a dětské skupiny

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na adrese Na Slupi 14/1483, k.
ú. Nové Město o celkové výměře 243,69 m2 za účelem provozování rodinného
centra a dětské skupiny s organizací JAHODA, o. p. s., se sídlem Vybíralova 969/2,
Praha 4, IČ: 67363300, dle přílohy tohoto usnesení

II. ukládá
1.

uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta
Termín: 16.07.2018

2.

zajistit realizaci bodu 11.1 tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 16.07.2018

3.

zajistit realizaci bodu 11.1 tohoto usnesení
K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního
Termín: 16.07.2018

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, místostarostka
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Příloha k usnesení RMČ č. 548 ze dne 25.6.2018
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„smlouva“)
mezi

půjčitelem:
sídlo:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupenou:
(dále jen „půjčitel“)

městskou částí Praha 2
nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
00063461
Česká spořitelna - 0800, č. účtu 9021-2000758339
Ing. Michaelem Grundlerem, radním pro oblast majetku

a
vypůjčitelem:
sídlo:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupenou:
(dále jen „vypůjčitel“

JAHODA, o.p.s.
Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9
67363300
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
a půjčitel a vypůjčitel dále společně jako „smluvní strany").

I.
Úvodní ustanovení
1/ Půjčitel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a obecně závaznou vyhláškou hlavního
města Prahy č. 55/2000 Sb.HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „statut1), oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy,
který byl půjčiteli svěřen do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města
Prahy vykonává půjčitel práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a
statutem.
2/ Půjčitel prohlašuje, že mu byla svěřena do správy mimo jiné stavba - budova s č.p. 14
nacházející se v ulici Na Slupi v k.ú. Nové Město, která je součástí pozemku p.č. 1197, k.ú.
Nové město (dále jen „budova").
3/ Tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení záměru půjčitele přenechat k užívání
níže uvedený předmět výpůjčky v souladu s § 36 odst. 1 zákona, schváleného usnesením
Rady městské části Praha 2 č. 394 ze dne 14. 5. 2018 (dále jen „záměr“).

II.
Předmět a účel smlouvy
1/ Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli nebytové prostory o celkové výměře 243,69 m2
nacházející se v přízemí budovy se samostatným vchodem z vnitrobloku domu sč.p. 14
nacházející se v ulici Na Slupi v k.ú. Nové Město, budova je součástí pozemku p.č. 1197
(dále jen „předmět výpůjčky“) včetně vnitřního vybavení, nábytku a dalších zařizovacích
předmětů a umožnit jejich bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel se zavazuje dodržovat
podmínky výpůjčky uvedené v této smlouvě.
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2/ Vypůjčitel prohlašuje, že:
- předmět výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá,
- je se stavem předmětu výpůjčky dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do
svého užívání přijímá.
3/ Účelem smlouvy je stanovení základních podmínek výpůjčky. Účelem výpůjčky je zajištění
provozování rodinného centra a dětské skupiny pro děti ve věku 0-7 let (dále jen „rodinné
centrum“ a „dětská skupina“) vypůjčitelem na území městské části Praha 2 v souladu
s vyhlášeným záměrem, který tvoří přílohu této smlouvy.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1/ Vypůjčitel se zavazuje dodržovat tyto základní podmínky výpůjčky:
- předmět výpůjčky bude užíván výlučně za sjednaným účelem dle čl. II. odst. 3. této
smlouvy;
- otevírací doba rodinného centra a dětské skupiny pro rodiny s dětmi bude v rozsahu
5 dní v týdnu, v časové dispozici 10 hodin/den
- kapacita dětské skupiny do 12 dětí
- nejméně 1x v měsíci nabídne bezplatné aktivity pro rodiny s nízkými příjmy
2/ Kromě základních podmínek výpůjčky dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je
vypůjčitel povinen dodržovat další podmínky výpůjčky stanovené záměrem a zejména
plánem zajištění činnosti, který vypůjčitel představil v rámci své nabídky na zveřejněný
záměr. Tato nabídka vypůjčitele včetně dalších podrobností výpůjčky je součástí této
smlouvy jako její příloha.
3/ Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo zničením,
dodržovat dobré mravy a hradit drobné opravy předmětu výpůjčky související s jeho
užíváním a náklady spojené s jeho běžnou údržbou. Pro vymezení pojmů běžná údržba a
drobné opravy se použije podpůrně nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
4/ Úpravu, přestavbu nebo jinou změnu předmětu výpůjčky může vypůjčitel provádět výlučně
s předchozím souhlasem půjčitele a na své náklady; přitom je povinen dodržet beze zbytku
ustanovení obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, jakož i pokynů půjčitele. Při
skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky na své náklady do
původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5/ Vypůjčitel je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu půjčiteli skutečnost, že
předmět výpůjčky není schopen dále užívat ke sjednanému účelu - půjčitel je z tohoto
důvodu oprávněn žádat po vypůjčiteli předčasné vrácení předmětu výpůjčky.
6/ Vypůjčitel je povinen platit zálohy na služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky
v pravidelných měsíčních částkách splatných vždy do 5. dne měsíce, na který se platby
vztahují, a to na účet stanovený půjčitelem. Vypůjčitel bere na vědomí, že v případě prodlení
s úhradou záloh na služby spojené s výpůjčkou je půjčitel oprávněn vedle dlužné zálohy
požadovat navíc i poplatek z prodlení. Pro tyto účely odkazují smluvní strany výslovně na
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
7/ Výše úhrady za služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky se stanoví zálohově za
jednotlivé služby, které jsou stanoveny v evidenčním listu, který je přílohou této smlouvy,
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přičemž smluvní strany jsou povinny po předložení ročního vyúčtování zaplatit případný
nedoplatek či přeplatek do 30 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování.
8/ Půjčitel je oprávněn jednostranně změnit v průběhu roku výši zálohy na služby
poskytované s užíváním předmětu výpůjčky v míře odpovídající změně ceny služby nebo
z dalších důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. O takto upravené zálohy na
služby bude půjčitel vždy aktualizovat evidenční list. Jiné služby než ty uvedené
v evidenčním listu, například elektřinu nebo plyn, pokud jsou poskytovány, bude vypůjčitel
odebírat na základě smlouvy s dodavatelem těchto energií. Vypůjčitel si odběr těchto energií
v součinnosti s půjčitelem převede na sebe, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
9/ Vypůjčitel nesmí přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část k užívání třetí osobě bez
předchozího souhlasu půjčitele.
10/ Vypůjčitel je výslovně oprávněn pořádat v předmětu výpůjčky akce (přednášky, školení,
kurzy). Pořádání uvedených nebo obdobných akcí a prostřednictvím třetích osob se
nepovažuje za porušení smlouvy ve smyslu odst. 9.
11/ Půjčitel je povinen umožnit vypůjčiteli řádné užívání předmětu výpůjčky, jakož i požívání
plnění, jejichž poskytování je s užíváním předmětu výpůjčky spojeno.
12/ Půjčitel je oprávněn provádět kontroly stavu předmětu výpůjčky a vykonávat ostatní
práva a povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, pokud nebylo výslovně
v této smlouvě sjednáno odchylně.
13/ V případě ukončení smluvního vztahu je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky
půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal na počátku smluvního vztahu. O předání a převzetí
předmětu výpůjčky i o jeho následném vrácení sepíší obě smluvní strany písemný protokol, v
němž zaznamenají stav předávaného/vráceného předmětu výpůjčky. Tyto předávací
protokoly se také stanou přílohami této smlouvy.

IV.
Doba trvání výpůjčky
1/ Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 9. 2018.
2/ Tuto smlouvu lze ukončit dohodou, písemnou výpovědí bez udání důvodu nebo
písemným odstoupením od smlouvy.
3/ Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Po dobu výpovědní doby
jsou smluvní strany plně vázány touto smlouvou.
4/ Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této
smlouvy ze strany vypůjčiteli, kterým se rozumí zejména:
a/ nezahájení provozu rodinného centra a dětské skupiny od 1. 9. 2018
b/ porušení jakékoli základní podmínky výpůjčky dle čl. III. odst. 1 a 2
c/ porušení ustanovení odst. 9/ článku III. této smlouvy
d/ opakované porušování podmínek výpůjčky dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
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V.
Podpora de minimis
1/ Vypůjčitel bere na vědomí, že bezplatné užívání předmětu výpůjčky v hodnotě 1.500 Kč /
m2/ kalendářní rok představuje podporu malého rozsahu ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o
podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013).
2/ Vypůjčitel čestně prohlašuje, že ve lhůtě tří let předcházejících uzavření této smlouvy
přijal podporu v režimu de minimis ve výši .... Kč. Dále se zavazuje, že o každé další přijaté
veřejné podpoře poskytované v režimu de minimis (s výjimkou veřejné podpory podle této
smlouvy) bude bezodkladně informovat půjčitele. Pro případ neplnění této povinnosti bere na
vědomí, že důsledkem může být poskytování veřejné podpory v rozporu s pravidly Evropské
unie a následný vznik povinnosti takto protiprávně přijatou veřejnou podporu vrátit.

VI.
Závěrečná ustanovení
1/ Podpisem této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této
smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části
Praha 2 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy, nebyla-li některou ze stran písemně sdělena jiná adresa ktomu určená. Povinnost
smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile
pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost
nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za
den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé
smluvní straně.
3/ Na práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvou se přiměřeně použijí
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.
5/ Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2
vyhotovení obdrží půjčitel a 1 vyhotovení vypůjčitel.
6/ Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
7/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 záměr výpůjčky nebytových prostor ze dne ...
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- příloha č. 2 nabídka vypůjčitele podaná v rámci zveřejněného záměru
- příloha č. 3 vždy aktuální evidenční list (z důvodu jeho aktualizace není třeba uzavírat
dodatky k této smlouvě)
- příloha č. 4 předávací protokoly.
8/ Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Praze dne:............. 2018

Ing. Michael Grundler
radní
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