
Z Á M Ě R - výpůjčky stavební buňku z majetku Technických služeb Třebechovice pod Orebem 

 
Vlastník 

Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Půjčitel: 

Technické služby Třebechovice pod Orebem, Heldovo nám. 528, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

Předmět výpůjčky: 

stavební buňka o rozměrech 6 x 2,5 m 

 

Vypůjčitel má povinnost užívat buňku v souladu s jejím určením a to jako prostor pro uskladnění 

materiálu a věcí potřebných pro činnost vypůjčitele. Stavební buňku v žádném případě nelze využít pro 

ubytování osob trvalému ani přechodnému. 

 

Povinnosti vypůjčitele 
1. Vypůjčitel je povinen vypůjčený udržovat a zajišťovat jeho úklid a po ukončení smlouvy vrátit 

půjčiteli ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

2. Všechny nutné opravy a údržbu si bude vypůjčitel zajišťovat a hradit sám na svoje náklady. 

3. Za škody, které budou způsobeny užíváním věci po dobu výpůjčky vůči třetím osobám, odpovídá 

vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které budou způsobeny na předmětu 

výpůjčky po dobu jejího trvání jednáním třetích osob.  

4. Pokud půjčitel zjistí, že vypůjčitel věc užívá v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn tuto smlouvu 

písemně vypovědět s uvedením důvodu bez výpovědní doby. V takovém případě se smlouva zruší 

dnem doručení výpovědi smlouvy vypůjčiteli.  

5. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu je vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky 

zpět půjčiteli. O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě strany písemný protokol, v němž 

zaznamenají stav předávané věci, včetně případných nedostatků způsobených nedostatečným 

zabezpečením věci ze strany vypůjčitele.  

6. Vypůjčitel se dále zavazuje: 

- ohlásit ihned půjčiteli nebezpečí hrozící škody nebo vznik škod na vypůjčeném majetku, 

- bez souhlasu půjčitele neprovádět žádné stavební úpravy, 

7. Smlouva může být ukončena kromě výpovědi smlouvy bez výpovědní doby též dohodou stran nebo 

výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc počítané od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

vypůjčiteli bez uvedení důvodu. Po skončení výpůjčky nemá vypůjčitel právo na náhradní 

výpůjčku. 

8. Půjčitel ani vypůjčitel nemá právo při skončení výpůjčky výpovědí a též skončení nájmu dohodou 

na žádné odstupné. 

 

Nabídky předložte v uzavřené obálce do konce lhůty vyvěšení záměru to je do 20. 2. 2023, 

smlouva o výpůjčce bude uzavřena s po schválení smlouvy o výpůjčce radou města Třebechovice pod 

Orebem.. 
 

Třebechovice pod Orebem dne 6. 2. 2023 

             ___________________  

               Ing. Richard Nádvorník 

                          Ředitel TS 
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