
Smlouva o výpůjčce plastových nádob na separaci odpadů 
 
Uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, kterou níže uvedeného 

dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Město Turnov 

Sídlo:  Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IČ:  00276227 

Zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

dále jen „půjčitel“ 

 

Pan/paní: ……………………… 

Narozen/a: ………………………… 

Tr. bydliště: ………………………….. 

Tel. číslo: ……………………. 

Email:  ………………………… 

Dále jen „vypůjčitel“ 
 

Na základě vzájemné shody uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce. 

 

Článek I. 

Předmět a účel výpůjčky 
1) Předmětem této smlouvy je sběrná nádoba/-y na odpad s evidenčními čísly: 

Plast – 240 litrů  evid. číslo …………………………………………………………………………. 

Papír – 240 litrů  evid. číslo …………………………………………………………………………. 

Bioodpad – 240 litrů evid. číslo …………………………………………………………………………. 

(dále jen „sběrná nádoba/-y“), které slouží ke sběru a separaci odpadu. 

 

2) Sběrné nádoby byly pořízeny z projektu „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů“, který 

je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti (projekt OPŽP číslo 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/001103). 

3) Půjčitel tímto přenechává vypůjčiteli výše uvedené sběrné nádoby k jejich bezplatnému užití 

 

Článek II. 

Doba výpůjčky, její ukončení 
1) Výpůjčka dle této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem převzetí. Může být ukončena 

kdykoliv dohodou smluvních stran nebo výpovědí některé z nich bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v 

délce 1 měsíc. Půjčitel prohlašuje, že má zájem o časově neomezenou dobu trvání výpůjčky, a to alespoň 5 

let, což představuje dobu udržitelnosti tohoto projektu. 

2) Při ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit sběrnou nádobu vyčištěnou ve stavu opotřebení 

odpovídajícímu běžnému užívání. V případě porušení této povinnosti má půjčitel v době do 5 let od uzavření 

této smlouvy nárok na náhradu škody ve výši 100% nákladů na opravu nebo pořizovací ceny sběrné nádoby. 

Po uplynutí doby 5 let od uzavření této smlouvy má půjčitel nárok na náhradu škody odpovídající rozdílu 

mezi hodnotou vrácené sběrné nádoby a její hodnotou, pokud by byla vrácena ve stavu odpovídajícímu 

jejímu stáří a běžnému opotřebení. 

3) V případě úmrtí vypůjčitele přechází práva a povinnosti z této smlouvy na jeho dědice. Dědic je povinen do 

1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví půjčitele informovat, že se stal novým 

vlastníkem a kde bude sběrná nádoba umístěna. 

 

Článek III. 

Umístění nádob 
1) Vypůjčitel je povinen umístit sběrnou/é nádobu/y na pozemku, který se nachází v katastrálních územích 

města Turnov, přičemž je povinen sběrnou nádobu chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí 

ji přenechat do užívání třetí osobě. 

2) Sběrná nádoba musí být umístěna a používána v souladu se stanoveným účelem, kterým je sběr papírového, 

plastového nebo biologicky rozložitelného odpadu. Sběrnou nádobu je vhodné umístit na veřejně 

nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jejímu případnému zcizení, nebo poškození cizím zaviněním. 



Sběrná nádoba bude v den svozu vystavena na veřejně přístupném místě dostupném příjezdu nákladního 

vozidla svozové firmy. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti vypůjčitele 
1) Vypůjčitel za nádobu odpovídá a je povinen ji udržovat po celou dobu výpůjčky v souladu se stanoveným 

účelem a v takovém technickém stavu, aby byla zachována její funkčnost a použitelnost, aby předešel 

odcizení, poškození nebo zničení nádoby. 

2) Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele provést kontrolu umístění sběrné nádoby a 

její využívání v souladu s touto smlouvou za účelem provedení inventarizace majetku půjčitele, nebo 

kontroly správného používání nádoby. 

3) Vypůjčitel se zavazuje využívat sběrnou nádobu výhradně k ukládání tříděného odpadu a zajistit výsyp 

sběrné nádoby nejméně 2x v jednom kalendářním roce v rámci svozových dnů od nemovitosti ……… 

4) Vypůjčitel sběrné nádoby se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě 

a v protokolu o předání sběrné nádoby (změna adresy bydliště, adresa umístění sběrné nádoby apod.). 

5) Za případné škody na sběrné nádobě nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození 

sběrné nádoby na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se 

nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem sběrné nádoby (24 

měsíců) a poškození svozovou firmou. 

6) Pro hmotnosti zcela naplněných odpadových nádob platí následující maximální limity:  

• sběrná nádoba 240 litrů ……….. 90 kg 

V případě nadměrného a nesprávného používání, nebo pokud není technicky možné odpad vyprázdnit, 

svozová firma není v takovém případě povinna nádobu vyprázdnit. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti půjčitele 
1) Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli sběrnou nádobu dle této smlouvy a seznámit ho s podmínkami jejího 

užívání. 

2) Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit obvyklému užívání 

sběrné nádoby v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečit u výrobce záruční servis po dobu stanovenou 

výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace sběrné nádoby je posouzení této vady 

odborným pracovníkem výrobce. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
1) Znění této smlouvy bylo schváleno radou města Turnova usnesením č. 617/2021 ze dne 30. 9. 2021 

2) Vypůjčitel si je vědom shromažďování, uchování a zpracování svých osobních údajů (jména a příjmení, 

adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, datumu narození, telefonního čísla, e-mailové adresy) 

obsažených v této smlouvě půjčitelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a 

majetkoprávní agendy, projednání v orgánech obce a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, 

apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 

účastníků právního vztahu. 

3) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

4) Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po 

jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

5) Smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel jedno 

vyhotovení. 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem 

souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

7) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Příloha č.1 – Protokol o předání sběrných nádob 

 

V Turnově dne:       V Turnově dne 

 

…………………………………    ……………………………………. 

Ing. Tomáš Hocke  

Starosta 



Příloha č. 1 

 

Protokol o předání sběrných nádob 

 
 

Půjčitel: 

 

Město Turnov 

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IČ: 00276227 

 

Vypůjčitel 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

Předmětem předání a převzetí je: 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

 Nádoby budou umístěny na adrese: ……………………………………………….. 

 

 

Poznámka: 

 

1. Vypůjčitel prohlašuje, že si předané sběrné nádoby před podpisem prohlédl, jejich technický a právní stav je 

mu znám a v tomto stavu je dnešního dne od vypůjčitele přebírá. 

2. Vypůjčitel umístí sběrné nádoby na pozemek, na adrese uvedené v tomto protokolu a bude je užívat v souladu 

se smlouvou o výpůjčce. 

3. Půjčitel a vypůjčitel svým podpisem potvrzují, že separační nádoby byly půjčitelem řádně předány a 

vypůjčitelem převzaty. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne …………………………………. 

 

 

        ………………………………………….. 

 

         za vypůjčitele 


