








 Příloha č. 3 bodu 2.2.02 
Zápis 6/20. RMČ 

 

Smlouva o výpůjčce 
uzavřená dle § 659 a násl. občanského zákoníku 

 
Základní škola Brno, Heyrovského 32 
se sídlem v Brně, Heyrovského 32, 635 00 
zastoupená ředitelkou Mgr. Ludmilou Eliášovou 
IČO: 48513121 
(dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. 
se sídlem ZŠ Heyrovského 32, 635 00 Brno 
IČO: 22823557 
zastoupený Michaelou Lužnou, předsedkyní 
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Statutární město Brno je vlastníkem pozemku p.č. 6932/1 o výměře 11526 m2, k.ú. Bystrc.  
Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 a byl svěřen městské části Brno-Bystrc. 
2. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, dále jen zřizovatel, zřídilo příspěvkovou 
organizaci Základní škola Brno, Heyrovského 32.  
3. Zřizovatel a půjčitel uzavřeli smlouvu o výpůjčce ze dne 30.6.2008, kterou byl, mimo jiné, 
přenechán bezplatně do užívání půjčiteli pozemek p.č. 6932/1, k.ú. Bystrc, a to k zajištění 
jeho hlavního účelu a předmětu činnosti, případně k doplňkové činnosti vymezené ve 
zřizovací listině. Současně je dle této smlouvy půjčitel oprávněn umožnit užívání 
vypůjčených věcí další osobě k zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti, případně 
k doplňkové činnosti. 
4. Ve zřizovací listině půjčitele je v čl. IV. Doplňková činnost sjednáno, že zřizovatel 
povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel půjčitele, a 
to, mimo jiné vlastním jménem a na vlastní účet smluvně dále pronajmout nebo poskytnout 
do výpůjčky  vypůjčený nemovitý majetek nebo nebytový prostor, a to pouze jednorázově na 
dobu  jednoho roku, opakovaný pronájem nebo pronájem na dobu delší  jen s předchozím 
souhlasem zřizovatele. 
5. Vypůjčitel je občanským sdružením, jehož cílem je finanční, materiální a společenská 
podpora dětí a mládeže půjčitele, a to pomocí získávání finančních prostředků formou 
dotací, grantů, darů, sponzorských příspěvků apod. 
 
 
 



II. 
Předmět smlouvy 

 
Půjčitel přenechává vypůjčiteli část pozemku p.č. 6932/1, k.ú. Bystrc, vyznačenou v příloze 
č. 1 této smlouvy, dále jen vypůjčený pozemek, bezplatně do užívání.  
 
 

III. 
Účel výpůjčky 

 
Vypůjčitel je oprávněn užívat vypůjčený pozemek ke zřízení a následně užívání dočasné 
stavby Přírodní učebny – altánu pro žáky ZŠ Heyrovského 32, dále jen stavba, v rozsahu a 
dle přílohy č. 1 této smlouvy - Technického popisu stavby. Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že 
stavba je stavbou dočasnou, nebude podléhat zápisu do KN, a současně stanovili trvání této 
stavby na dobu do 31.12.2027. 
  

IV. 
Ostatní smluvní ujednání 

 
1. Vypůjčitel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy vypůjčený pozemek prohlédl a že je 
ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel předá vypůjčený pozemek vypůjčiteli  po 
podpisu této smlouvy. 
2. Stavbu bude provádět vypůjčitel ze svých finančních prostředků.  
3. Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že stavbu bude užívat půjčitel a bude sloužit žákům 
půjčitele zejména jako zázemí (přístřeší) pro terénní výuku v rámci environmentální výchovy 
a pro venkovní odpočinkové a rekreační činnosti školní družiny. Půjčitel a vypůjčitel se 
dohodli, že půjčitel bude užívat stavbu bezplatně. 
4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčený pozemek k užívání jinému. 
 

V. 
Doba výpůjčky 

 
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, počínaje dnem podpisu této smlouvy do 31.12.2027. 
Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že smlouvu lze dále prodloužit. 
2. Smlouvu je možné ukončit před uplynutím doby výpůjčky dohodou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. 
3. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím 
písemném doručení druhé straně.  
4. Smlouva končí i dnem ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi půjčitelem a 
zřizovatelem. 
5. Nebude-li mezi půjčitelem a vypůjčitelem písemně dohodnuto jinak, vypůjčitel ke dni 
skončení výpůjčky odstraní stavbu z vypůjčeného pozemku na své náklady a předá vypůjčený 
pozemek pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému účelu výpůjčky. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
příloha č. 1 - Zákres  pozemku v kopii katastrální mapy a Technický popis stavby 
2. Změny této smlouvy lze činit jen prostřednictvím písemných dodatků podepsanými oběma 
stranami. 



3. Smlouva se vyhotovuje ve 4  stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou. 
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sezpsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 
5. Předchozí souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán  na 6/20. schůzi Rady MČ Brno-
Bystrc, dne 19.9.2012, bod …. 
 
 
 
 
 
V Brně ……….. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………… 

půjčitel        vypůjčitel 
 








