Ústecký kraj
Smlouva o přenechání věci a následném darování

uzavřena podle ustanovení § 1746 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Obec VŠehrdy
Všehrdy 29
430 01 Všehrdy
IČ: 00673293
Zastoupena: Be. Petrou Březinovou, starostkou
dále jen ,,obec"
a
Pan
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa bydliště:
dále jen ,,Občan"

uzavírají smlouvu o přenechání a následném darování níže uvedených nezuživatelných věcí.

I.

Předmět a účel smlouvy, následného darování

l) Obec přenechává občanovi, který má trvalé bydliště ve Všehrdech, l ks zahradního
kompostéru (dále jen kompostér) na biologický odpad, typového označení Quadria,
JRK PREMIUM Q, H3 o objemu 1100 l, který slouží výhradně ke kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
2) Bližší specifikace kompostéru: barva zelená, vyrobeno z UV stabilního polyetylenu.
3) Obec je oprávněným uživatelem kompostéru.
4) Obec Všehrdy pořídila výše uvedený kompostér prostřednictvím Programu pro
podporu odpadového hospodářství obci v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (3.
výzva, rok 2019)
5) O předání a převzetí kompostéru včetně jeho příslušenství a součástí bude sepsán
předávací protokol, který je přílohou č. l této smlouvy.
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II. Doba přenechání a užívání věci

Občan je oprávněn užívat kompostér ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami do 31. 12. 2024.
2) Obec má právo od této smlouvy kdykoliv odstoupit. Účinky odstoupení nastávají
dnem doručení písemného odstoupení Občanovi. V případě, že nebude tato písemnost
Občanem převzata, považuje se za doručenou ll. den po jejím odeslání. Podrobnosti o
předání kompostéru (především místo, termín) budou uvedeny v omámení o
odstoupení. Kompostér předá Občan Obci nebo Obcí pověřené osobě, řádně očištěný
a složený.
III.

Práva a povinnosti Občana

l) Občan se zavazuje, že:
a) kompostér umístí na oploceném pozemku u svého rodinného nebo bytového domu
uvedeného v záhlaví této smlouvy,
b) na kompostéru nebude provádět žádné změny a úpravy a bude udržovat kompostér
po celou dobu užíváni v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho
fůnkčnost a použitelnost,
C) bude kompostér užívat v souladu s návodem, který mu bude předán současně
s kompostérem,
d) učiní veškerá obvyklá opatření, aby zabránil zničení, zcizení nebo poškození
kompostéru,
e) za případné škody na kompostéru nese odpovědnost a je povinen na vlastní
náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů (tato povinnost
se nevztahuje na závady vzniklé výrobní vadou, a to po dobu zámky poskytované
výrobcem v délce pěti let),
f) oznámí Obci, že je kompostér neopravitelně poškozen nebo má výrobní vadu,
g) v případě zcizení kompostéru tuto skutečnost oznámí Obci, současně nahradí
zcizený kompostér jiným kompostérem obdobného typu a parametrů,
h) oznámí Obci veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě (změnu adresy
bydliště, změnu umístění kompostéru atp.),
i) nepřenechá kompostér k užívání třetí osobě,
j) poskytne součinnost Obci při předání a převzetí kompostém a dále při případné
kontrole Obce zaměřené na řádné užívání kompostéru v souladu s touto smlouvou
a návodem na použití (např. umožní vstup na svůj pozemek apod.).
2) Občan má právo kompostér bezplatně užívat po dobu stanovenou ve smlouvě.
3) Kompostér přechází na právního nástupce Občana za podmínky, že právní nástupce
bude mít trvalé bydliště ve Všehrdech.
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IV.

Práva a povinnosti Obce

l) Obec je povinna předat kompostér s jeho součástmi a příslušenstvím Občanovi.
2) V případě, že kompostér bude vykazovat vadu výrobního charakteru, je Obec povinna
zajistit uplatnění reklamace.
3) Obec je oprávněna provádět kontrolu, zda je kompostér užíván Občanem v souladu
s touto smlouvou a návodem k použiti.
4) Obec nesouhlasí s tím, aby Občan přenechal kompostér třetí osobě.
V. Darování

l) Obec se zavazuje, že nabude kompostér do svého vlastnictví dnem ....C{..Q..2019.
2) Obec ihned po nabytí vlastnického práva ke kompostéru, tj. dnem l. l. 2025,
bezplatně převádí toto vlastnické právo Občanovi a Občan tento dar přijímá.
3) Vyřazeni daru z účetnictví Obce bude provedeno dle předpisů platných v době
převodu dam.
4) Hodnota dam dle této smlouvy je vyčíslena pořizovací hodnotou, a to:
-

kompostér, jednotková cena 2.783,-- KČ (VC. DPH).
VI.

Závěrečná ustanovení

l) Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si smlouvu před podpisem
přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojuji své podpisy.
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
každá ze smluvních stran.
4) Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Platnost
a účinnost těchto změn a doplňků nastává ke dni jejich podpisu oběma smluvními
stranami.
5) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. l

Předávací protokol
mezi smluvními stranami:
Obec Všehrdy
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
IČ: 00673293
Zastoupena: Be. Petrou Březinovou, starostkou
(dále jen ,,obec" )
a
Pan
Jméno, příjmení, titul:
Datum narozeni:
Adresa bydliště:
(dále jen ,,Občan")

Obec předává v souladu se smlouvou o přenechání věci a následném darování předmět této smlouvy:

Název

Počet (ks)

Kompostér o objemu 1100 l

l

Návod k použití

l

Brožura ke kompostováni

l

Místo předání a převzetí

adresa bydliště občana

Obec dnem podpisu tohoto protokolu předává Občanovi výše uvedený předmět smlouvy včetně jeho
příslušenství a součástí.
Občan prohlašuje, že si předmět předání včetně jeho pňslušenství a součástí řádně prohlédl a dnem
podpisu tohoto protokolu jej přebírá.
Tento protokol je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Obec a jedno
vyhotovení Občan.
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