SMLOUVA O SPOLUPRACI
uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č, 89/2O12 Sb,, občanský zákoník, v platném
znění

obchodní firma:

IČo:
DIČ:
Se sídlem:
Zastoupená:

obec zvěřínek

006 40 689
neplátci DPH
Hořátevská 4I,2B9 13 Zvěřínek
Janou HŮlovou, starostkou

dále jen ,,Půjčitel'na straně jedné,
a

Název:
KLOKTEX help nadačnífond
rčo:
oB3 54 006
DIČ:
neplátci DPH
Se sídlem:
Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Korespondenční adresa: Ing. Pavlína Klementová, Družby I4t3,419 01 Duchcov
jxh4k2x
Datová schránka:
Zastoupená:
Ing. Pavlína Klementová, členka správní rady
Nicole Nouir KYížková,ředitelka projektu
Osoba pověřená:
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 7736
dále jen ,,Vypůjčite!"na straně druhé,
se jako smluvnístrany nížeuvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanovítato:

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
dále jen ,,smlouva"

1.

Předmět smlouvv
1.1. rŮlčitel ie mimo jiné vlastníkem pozemkŮ p. č. 356t1 o výměře 3594 ffil,
nacházejícíchse v obci Zvěřínek, katastrální územíZvěřínek, zapsaných v na listu
vlastnictví č. 1 (dále téžjen ,,pozemek").
t.2. pŮjčitel touto smlouvou přenechává vypŮjčiteli ve smyslu ust. § 2193 a násl. obč.
zák. do bezplatného užívánícharitativní kontejner na pozemku specifikovaném
v příloze k této smlouvě (dále téžjen ,,část pozemku" event. ,,předmět smlouvy").
1.3. VypŮlčitel prohlašuje, že se seznámil s přesným umístěním, stavem a dispozicíčásti
pozemku. vypŮičitet nepožaduje po pŮjčiteli žádnéúpravy čivybavení části
pozemku.
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2.

2,t,

práva a povinnosti smluvních stran

vypŮlčitel zprostředkuje provoz a obsluhu charitativního kontejneru pro sběr textilu,
obuvi a hraček na podporu Fondu ohrožených dětí - Klokánek. rŮ;čitel umožní
vypŮlčiteli přístup ke kontejneru za účelemjeho vybíránía údržby.
2,2. vypŮlčitel se zavazuje osadit kontejner Čidlem v rámci inteligentního systému,
přepážkou proti neoprávněnému vniknutí, bezpečnostnímzámkem, polepem
projektu KLOK.TEX, kontaktními údaji, 24hodinovou telefonní linkou a QR kódem.
z.3. vypŮlčitel nenese odpovědnost za případné zničení,ztrátu nebo poškození
kontejneru zpŮsobené povětrnostními vlivy nebo třetími osobami (vandalství apod,),
2,4, pŮjčitel podpoří KLOKTEX heIp nadačnífond, a to finanČnímpříspěvkem 5OO,- KČ
měsíčně,tj. 6 ooo,- Kč ročně, vypŮlčitel využije tyto prostředky pro svou Činnost.
2,5, platba bude provedena na základě vystaveného platebního předpisu Čtvrtletně,vŽdy
k prvnímu dni daného čtvrtletíse splatností 15 dnŮ, Platební předpis bude zasílán
elektronicky, a to na e-mailovou adresu: obec@zverinek.cz
2.6, Kontejnery budou vybaveny čidly k monitoraci vhozených kilogramŮ v rámci
chytrého svozu včetně mechanizmu proti neoprávněnému vniknutÍ. Svoz probíhá
v rámci vyhodnocení 2-3x týdně či dle aktuální potřeby, Okolí kontejnerŮ je
udržováno řádně v čistotě a pořádku.
2,7. vypŮlčitel se dále zavazuje dbát pokynŮ a požadavtŮ nŮičitele směřujících k řádnému
užívání před mětu smlouvy.
2,B, nŮičitetje povinen navrátit ke dni skončenísmlouvyo spolupráci monitorovací čidlo
včetně zámku vypŮlčiteti dle dohody.

3.

počátek a konec užíváníčásti pozemku
3,1. VýpŮ;čka se sjednává na dobu neurčitou, počínajednem L5.7.2O2L.
3.2, Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět.
Výpovědnídoba činíjeden(1) měsíc a začne běžet prvního dne měsíce následujícího

3.3.

po doručenívýpovědi druhé smluvní straně.
Poškozená smluvnístrana je dále oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez výpovědní
doby v případě závažného nebo opakovaného porušení povinností druhé smluvní
strany, pokud ani přes písemnou výzvu a stanovení přiměřené, zpravidla nejméně
sedmi (7) denní lhŮty, nedojde ke zjednání nápravy; v takovém případě právo užívat
část pozemku končíposledním dnem této sedmidenní lhŮty.

4. závěrečnáustanovení
4,t, pokud některé z ustanovenítéto smlouvy

4.2,
4,3,
4.4.

4,5.

je nebo se stane neplatným Či neúČinným,
platnost
a účinnostostatních ustanovenítéto smlouvy.
nemá tato skutečnost vliv na
Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečnéhoodkladu nahradit
novým platným a účinnýmustanovením, které svým obsahem bude odpovídat účelu
ustanovení předchozího.
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2OI2 Sb., občanský zákoník.
Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou moŽné pouze ve formě písemných
dodatkŮ, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. TotéŽ platí ipro
vzdání se písemnéformy,
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá smluvní strana
obdržípo jednom,
Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na dŮkaz toho připojují
vlastnoručnípodpisy svých oprávněných zástupcŮ.
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v obci zvěřínek an" ,il9.,9.,-tP..14

,,;\

obec zvěřínek
Jana Hůlová
starostka
(PŮjčitel)

rlar'al

E^. nerp llGrJudLlIr lvrl\r
Ing. Pavlína Klelnentová
členka správní rady
(vypŮ;čitel)
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