č. j. půjčitele: SPU 211559/2022
č. j. vypůjčitele: 0288/2022/OI_OddI/1080

Česká republika – Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ 01312774
za kterou právně jedná
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha
adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3,
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového úřadu
účinného ke dni právního jednání
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 140011-3723001/0710
(dále jen „půjčitel“)
– na straně jedné –
a
Městská část Praha 14
sídlo: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu: Jiří Zajac, starosta
(dále jen „vypůjčitel“)
– na straně druhé –
uzavírají podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
č. 31N22/01
Čl. I
Půjčitel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit s těmito
nemovitými věcmi (dále jen „nemovitosti“) ve vlastnictví státu vedenými u Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha
obec

kat. území

Praha

Hloubětín

KN

1841/21

82 m

Praha

Hloubětín

KN

1847/1

380 m2

druh evidence

parcela č.

výměra
2

druh pozemku
zahrada
ostatní plocha

Čl. II
Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání nemovitosti uvedené v čl. I.
Čl. III

Vypůjčitel se zavazuje užívat nemovitosti uvedené v čl. I. pouze pro účely sportovní a
tělovýchovné, integrovaného záchranného systému, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
Čl. IV
1) Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2030.
2) Užívání nemovitostí založené touto smlouvou lze ukončit písemnou dohodou obou
smluvních stran ke sjednanému datu.
3) Vypůjčitel je oprávněn vrátit nemovitosti půjčiteli i před uplynutím dohodnuté doby po
vzájemné dohodě.
4) Výpůjčka dále zaniká právní mocí rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu
vlastnických práv podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. V
Vypůjčitel je povinen nemovitosti uvedené v čl. I vrátit půjčiteli před skončením stanovené doby
zapůjčení:
– užívá-li nemovitosti v rozporu s účelem této smlouvy,
– neužívá-li nemovitosti řádně,
– přestanou-li být plněny podmínky uvedené v čl. III této smlouvy,
– potřebuje-li půjčitel nemovitosti z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy
předpokládat.
Čl. VI
1) Vypůjčitel nesmí přenechat nemovitosti uvedené v čl. I k užívání jiné osobě, a to ani zčásti.
2) Vypůjčitel není oprávněn na vypůjčené nemovitosti čerpat dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.
Čl. VII
Vypůjčitel je povinen nemovitosti uvedené v čl. I obhospodařovat minimálně v tomto rozsahu:
- 2x ročně provádět údržbu.
Čl. VIII
Vypůjčitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že nemovitosti, které jsou předmětem výpůjčky
dle této smlouvy, mohou být Státním pozemkovým úřadem převedeny na jiné osoby v souladu
s jeho dispozičním oprávněním.
Čl. IX
Půjčitel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu
práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv
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vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování
osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
Postupy a opatření se půjčitel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. X

1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou na základě dohody účastníků smlouvy.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajících se

jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
změny.
Čl. XI

Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
Čl. XII
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným
v Čl. IV této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí půjčitel.
Čl. XIII
1) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.
2) Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. xxx/RMČ/2022 ze
dne xx. xx. 2022

V Praze dne ......................

V Praze dne ......................

…………………………………..

…………………………………….

ředitel/ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
půjčitel

Jiří Zajac
Městská část Praha 14

vypůjčitel

3/4

Tato smlouva byla uveřejněna 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), ve znění pozdějších předpisů.
Datum registrace: ………………………….
ID smlouvy: ……………………………...
ID verze: ……………………………………….

V Praze dne ……………..

…………………………………..
podpis odpovědného zaměstnance

Potvrzuji, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.
Pověřený člen Zastupitelstva městské části Praha 14:
V Praze dne _______________

__________________________________
člen Zastupitelstva městské části Praha 14
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