
Město Příbram Pro 'ednání ZM
Odbor řízení oro'ektů a dotací dne: 24.05.2021

Název bodu jednání:
Smlouva o výpůjčce — výukové pomůcky zakoupené v rámci projektu „MAP || ORP Příbram"

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Mgr. Jan Novotný, vedoucí Odboru řízení projektů a dotací

Projednáno: v RM dne: 03.05.2021

usn.č.: R.usn.č.438/2021

Text usnesení RM:

Rada

|. bere na vědomí

návrh Smlouvy o výpůjčce majetku města — výukové pomůcky zakoupené v rámci projektu „MAP ||

ORP Příbram“,

||. doporučuje ZM

1) schválit podstatné náležitosti Smlouvy o výpůjčce majetku města — výukové pomůcky

zakoupené v rámci projektu „MAP Il ORP Příbram",

2) schválit vypůjčení a následný bezúplatný převod výukových pomůcek škoia'm zapojeným do

projektu „MAP || ORP Příbram“ v maximální hodnotě 56.000,00 Kč vč. DPH projednu škoiu,

|||. u kl á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 24.05.2021.

Napsala: Bc. Petra Burešová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje

a) podstatné náležitosti Smlouvy o výpůjčce majetku města — výukové pomůcky zakoupené
v rámci projektu „MAP Il ORP Příbram“,

b) vypůjčení a následný bezúplatný převod výukových pomůcek školám zapojeným do

projektu „MAP || ORP Příbram“ v maximální hodnotě 56.000,00 vč. DPH pro jednu školu.

Dúvodová zpráva:

Město Příbram jako příjemce dotace ve spolupráci s partnery MAS Podbrdsko a MAS BRDY realizuje

projekt „MAP || ORP Příbram“, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzděláváni. Na jeho realizaci byla poskytnuta dotace ve výši 13.489.257,92 Kč. Cílem projektu je

zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP

Příbram. Do projektu je zapojeno celkem 62 škol z celého území ORP Příbram.

V rámci nepřímých výdajů projektu byla pro každou mateřskou, základní a základní uměleckou školu,

zapojenou do projektu, vyčleněna průměrná částka 55.000,00 Kč vč. DPH. Tento obnos může škola

využít dle svého uváženl, a to v souladu s hlavním cílem projektu a jeho klíčovými aktivitami na nákup

výukových pomůcek, exkurze či workshopy. Poskytnutím výše uvedené částky na nákup pomůcek či

jiné aktivity jsou školy motivovány ke spolupráci při realizaci projektu, jelikož pravidelná komunikace

se školami v ORP je klíčovým předpokladem k úspěšné realizaci projektu.
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Pomůcky pro školy na území ORP Příbram nakupovala město Příbram a náklady na jejich pořízení
jsou 295 % kryiy zdotačních prostředků. Školám, které spadají do území MAS Podbrdsko, resp.
MAS BRDY, hradí zbylou 5% spoluúčast tito partneři projektu. Město Příbram se tedy na pořízení
pomůcek pro tyto školy finančně nepodílí.

Zakoupené výukové pomůcky (např, robotické stavebnice, dětské nářadí, hudební nástroje, knihy)
musí po dobu realizace projektu zůstat ve vlastnictví příjemce dotace, tedy města Příbram, Po
skončení projektu, tedy po 31.03.2022, lze dle pravidel poskytovatele dotace pomůcky převést
jednotlivým školám tak, aby je i nadále mohly využívat pro výuku a naplňovat cíl projektu, Projekt
nemá po svém ukončení žádnou dobu udržitelnosti.

Odbor řízení projektů a dotací předkládá ke schválení podstatné náležitosti smlouvy (: výpůjčce, na
jejímž základě budou výukové pomůcky po dobu trvání realizace projektu „MAP II ORP
Příbram“ bezplatně zapůjčeny školám zapojeným do projektu a po jeho ukončení budou těmto

subjektům bezplatně převedeny. Na základě této smlouvy každá škola obdrží výukové pomůcky
vmaximální hodnotě 56.000,00 Kč vč. DPH. Jelikož nelze zakoupit pomůcky přesně v hodnotě

55.000,00 Kč vč. DPH, bude u některých škol Částka nižší, u některých tuto sumu mírně překročí.
Původně zamýšlená částka 55000,00 Kč vč. DPH je tedy částkou průměrnou. Konkrétní seznam

zakoupených pomůcek včetně jejich skutečné hodnoty bude uveden v příloze smlouvy o výpůjčce.

Nákup pomůcek probíhá cca od června 2020 a předpoklad jeho dokončení je včervnu 2021,
Po schválení v ZM by byly uzavírány smlouvy s jednotlivými školami na území ORP Příbram.

Předkládaný návrh smlouvy byl oproti návrhu projednávaným radou města upraven, V článku Vl. —

Závěrečná ustanovení — došlo ke sloučení odst 63. a 6.4. a úpravě formulace, význam a obsah nebyl
touto úpravou dotčen.

Materiál je do zastupitelstva města předkládán z důvodu, že v rámci projektu jsou pomůcky předávány
i školám, jejichž zřizovatelem není město Příbram, a není tudíž možné toto usnesení přijmout pouze
radou města.

Příloha:

- Smlouva o výpůjčce — výukové pomůcky zakoupené v rámci projektu „MAP Il ORP Příbram“
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Smlouva o výpůjčce majetku města — výukové pomůcky zakoupené v rámci

projektu „MAP Il ORP Příbram“
xxx/OŘPDI2021

(schválena ZM na jednání dne 24.05.2021, Usn.č. xxxl2021lZM)

uzavřená podle 5 2193 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany:

půjčitel: město Příbram

se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram |

zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 3.

číslo účtu: 521689309/0300

dále jen půjčitel na straně jedné

a

vypůjčitel: Základní škola, xxx

se sídlem: xxx

zastoupená: xxx, ředitelem

IČO: xxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

zapsaná v xxx

dále jen vypůjčíte! na straně druhé

I.

Předmět výpůjčky

1.1. Pújčitel prohlašuje, že je vlastníkem movitého majetku včetně všech součástí a

příslušenství, uvedeného v seznamu v Příloze č, 1 této smlouvy. Majetek výše uvedený bude

pro účely této smlouvy dále definován jako „předmět výpůjčky“.
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1.2. Půjčitel touto smlouvou přenechává předmět výpůjčky uvedený v předchozím odstavci

vypůjčiteli do bezplatného užívání,

1.3. Stav předmětu výpůjčky je vypůjčíteli znám, neboť by! již vypůjčiteli předán. Předmět

výpůjčky byl vypůjčiteli předán jako nové zakoupený, nepoužívaný.

1.4, Předmět výpůjčky uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy podléhá každoročnímu procesu
inventarizace. Změny předmětu výpůjčky (přírůstky, úbytky) budou pravidelně aktualizovány
změnou Přílohy č. 1, minimálně vždy ve stavu k 31.12. běžného roku na základě provedené
inventarizace majetku.

1.5. Zakoupení předmětu výpůjčky bylo spolufinancováno z dotačních prostředků

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „MAP || ORP Příbram",

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0,0/0.0/14_047/0011094 (dále jen projekt). Předmět

výpůjčky byl zakoupen jakožto výuková pomůcka za účelem vzdělávání žáků základních a

mateřských škol. Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky vsouladu splatnými

podmínkami a rozhodnutími poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy ČR.

II.

Účel výpůjčky

2.1. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze za účelem uvedeným v Článku I,
odstavec 1.5. této smlouvy, jinak se jedná o hrubé porušení této smlouvy ze strany

vypůjčitele.

2.2. Vypůjčitel je povinen zacházet spředmětem výpůjčky spéčí řádného hospodáře,

zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace projektu
nesmí být předmět výpůjčky převeden, prodán, půjčen či pronajat jinému subjektu bez

předchozího písemného souhlasu půjčitele. Porušení tohoto ustanovení se považuje za

hrubé porušení této smlouvy ze strany vypůjčitele.

III.

Doba výpůjčky

3.1. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání realizace projektu „MAP
|| ORP Příbram“. Po jeho ukončení a při dodržení všech podmínek vtéto smlouvě

uvedených bude předmět výpůjčky specifikovaný v Příloze č. 1 bezúplatně převeden

vypůjčíte" a to včetně všech součástí a příslušenství.

3.2. V ostatních případech smluvní vztah končí:

a) písemnou dohodou squvních stran ke smluvenému datu,
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b) na základě písemné výpovědi doručené druhé smluvní straně bez uvedení důvodu

výpovědní dobou 3 měsíců, kdy tato začíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení

výpovědL

c) zánikem vypůjčitelev

3.3. Smluvní strany sjednávají právo půjčitele odstoupit od smlouvy v případě, že vypůjčíte!
hrubě porušuje povinnosti vyplývající ztéto smlouvy, zejména užívá předmět výpůjčky

vrozporu spodmínkami sjednanými ve smlouvě a vypůjčitel nezjedná nápravu ani na
základě písemné výzvy půjčitele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy, Právní účinky

odstoupení nastávají dnem jeho doručení. V případě odstoupení je vypůjčitel povinen
ve lhůtě 14 dnů od odstoupení předmět výpůjčky protokolárně předat půjčiteli.

3.4. Kdatu ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy se vypůjčitel zavazuje předmět

výpůjčky předat půjčiteli kompletní, včetně všech součástí a příslušenství, a ve stavu

odpovídajícímu běžnému opotřebení.

3.5. Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel je oprávněn podle 5 2198 obč. zák. požadovat
vrácení předmětu výpůjčky, jestliže potřebuje předmět výpůjčky vrátit z důvodu, který nemohl

při uzavření smlouvy předvídat čí jej vypůjčitel užívá v rozporu s touto smlouvou, tj. k účelu,
ke kterému nebyl určen.

IV.

Pojištění

4.1. Půjčitel má předmět výpůjčky pojištěn v rámci souhrnné pojistky pojistnou smlouvou o

pojištění živelním, a to po dobu trvání této smlouvy.

4.2. Vypůjčitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit pújčiteli pojistnou událost a řídit

se pokyny při jejím odstraňování a financování.

4.3. Další druhy pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám apod., si vypůjčitel

sjedná dle vlastního uvážení samostatně svým jménem a na svůj náklad.

V.

Podmínky výpůjčky

5.1. V případě závady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně, nejpozději
do 14 kalendářních dnů, písemně informovat půjčitele, konkrétně Odbor řízení projektů a

dotací, a poskytnout potřebnou součinnost. Tato povinnost je platná i v době trvání zákonné

záruční lhůty u předmětu výpůjčky při reklamačním řízení.

5.2. Vypůjčitel je povinen udržovat předmět výpůjčky po celou dobu výpůjčky na své náklady
tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost, provozuschopnost, nedocházelo k jeho poškozování a

zhoršování technického stavu nad úroveň běžného opotřebení,
3
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5.3. Vypůjčitel je povinen zajistit na předmětu výpůjčky a pro činnosti provozované na

předmětu výpůjčky dodržování platných bezpečnostních, požárních, hygienických a

ekologických předpisů a také za ně zodpovídá. Vypůjčitel je povinen v souladu s platnými

předpisy vést předepsanou provozní dokumentaci, provádět pravidelné obecně závaznými

předpisy předepsané revize (elektro, požární ochrana, bezpečnost práce apod.) a kontroly a

včas odstraňovat zjištěné závady.

5.4. Úpravy, opravy, modernizace předmětu výpůjčky, představující jeho technické

zhodnocení, budou vypůjčitelem provedeny vždy jen spředchozím souhlasem půjčitele,

který bude učiněn písemně spodrobným vymezením a určením způsobu vypořádání

případného zhodnocení,

5.5. Vypůjčitel se zavazuje umožnit pújčiteli na jeho žádost kontrolu předmětu výpůjčky

včetně kontroly dodržování podmínek této smlouvy, zejména ve věci péče 0 předmět

výpůjčky.

5.6. Vypůjčitel nese odpovědnost za stav předmětu výpůjčky a z toho plynoucí odpovědnost

za škody na předmětu výpůjčky vzniklé porušením povinností vyplývajících ztéto smlouvy

a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, způsobené třetím

osobám, za škody způsobené půjčiteli, a to i těmi, kteří v souladu s účelem využití předmětu

výpůjčky mají právo užívání předmětu výpůjčky. Takové škody se zavazuje vypůjčíte!

neprodleně odstranit nebo zajistit jejich odstranění na své náklady.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Okolnosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí obecně platnými předpisy,

zejména občanským zákoníkem v platném znění,

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každý má platnost

originálu, kdyjeden stejnopis obdrží vypůjčitel a tří vyhotovení pújčitel.

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že hodnota smlouvy zakládá povinnost zveřejnění v registru smluv dle Zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a registru smluv, zašle elektronický obraz smlouvy a metadata dle výše uvedeného

zákona kuveřejnění vregístru smluv město Příbram. Vtomto případě nabývá smlouva

platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění

v registru smluv.

6.4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit po vzájemné dohodě smluvních stran,

a to pouze písemně číselně označenými dodatky smlouvy, které musí být podepsány

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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6.5. Nedílnou součástí této smlouvyje:
Příloha č. 1 — Předmět výpůjčky

6.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a je
dostatečně určitá a srozumitelná, což potvrzují níže svými podpisy.

V Příbramí dne V dne

Mgr. Jan Konvalinka xxx xxx

starosta města ředitel xxx
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