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Smlouva o výpůjčce č. 001 
uzavřena v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

POUZE VZOR - NEVYPLŇOVAT !!! 
Smluvní strany: 

 

Jméno a příjmení:   

Datum narození:        Číslo OP:    

Adresa bydliště:      

 

Adresa umístění kompostéru (pokud je jiná než adresa bydliště):   ----- 

(dále jen vypůjčitel) 

 

a 

 

OBEC GRYGOV 

Šrámkova 19, 783 73  Grygov, 

IČ: 00298875, DIČ: CZ00298875 

Zastoupená Ing. Tomášem Kubáčkem, starostou obce 

(dále jen půjčitel) 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o výpůjčce: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je zahradní kompostér THERMO-STAR 1000 (dále 

jen kompostér). 

2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru. 

3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí 

(OPŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci projektu „Podpora domácího 

kompostování – Obec Grygov“. 

4. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma. 

5. Doba výpůjčky se stanoví od dne předání a převzetí kompostéru dle této smlouvy do 

31.12.2025, tzn. minimálně do ukončení období udržitelnosti projektu. 

6. Po uplynutí doby výpůjčky (tzn. 1.1.2026) předmět výpůjčky přechází bezplatně do 

vlastnictví vypůjčitele. 

7. V případě, že datum ukončení období udržitelnosti projektu nastane později, než skončí 

doba výpůjčky dle bodu 5. tohoto článku této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že doba 

výpůjčky v bodě 5. se prodlužuje do data skutečného ukončení období udržitelnosti projektu 

a datum přechodu předmětu smlouvy do vlastnictví vypůjčitele dle bodu 6. tohoto článku se 

určuje jako den následující po dni skutečného ukončení období udržitelnosti projektu. Tuto 

skutečnost oznámí půjčitel vypůjčiteli neprodleně po zjištění této skutečnosti. 
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Článek II. 

Popis kompostéru a jeho umístění 

1. Kompostér je nádoba z recyklovaného plastu o objemu 1000 litrů. Je opatřen bočními 

dvířky na vyjímání kompostu a otvory pro přístup vzduchu. Tato nádoba nemá dno z důvodu 

přímého styku s půdou. 

 

 

2. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán vypůjčiteli 

současně s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na veřejně nepřístupném místě, aby 

bylo zabráněno jeho případnému zcizení nebo poškození cizím zaviněním. 

3. Kompostér musí být umístěn v katastrálním území Obce Grygov. 

 

Článek III. 

Postup kompostování 

1. Při kompostování je třeba se řídit zejména pokyny výrobce. 

2. Materiál určený pro kompostování se vloží při sejmutém (otevřeném) víku seshora do 

kompostéru, podle charakteru materiálu je ho možno rozmíchat a navlhčit. 

3. Pro urychlení rozkladu je možno přidávat speciální přípravky pro kompostování, které 

obsahují kompostové bakterie, celulózu rozmělňující enzymy ve speciálním výživném 

substrátu z uhlohydrátů a proteinů. Rovněž je možné přidávat do kompostované masy červy 

(žížaly). 

4. Po plnění kompostéru se tento uzavře víkem. 

5. Promíchávání kompostované masy lze provádět po sejmutí víka seshora. 

6. Za optimálních podmínek je možné po uplynutí 10 – 12 týdnů již použitelný kompost z 

kompostéru vyjmout. 

7. Půjčitel neodpovídá za případnou sníženou kvalitu kompostu způsobenou nedodržováním 

postupu kompostování a případné náklady s tímto spojené. 

 

 

Článek IV. 

Povinnosti vypůjčitele 

1. Vypůjčitel se zavazuje umístit kompostér na adrese uvedené v záhlaví smlouvy. 

2. Vypůjčitel prohlašuje, že je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti na adrese, kde 

bude kompostér umístěn, případně že je oprávněn tuto nemovitost využívat.  

3. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém 

stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost. 

4. Vypůjčitel je povinen umožnit případnou kontrolu stavu kompostéru.  

5. Vypůjčitel je povinen zabránit poškození nebo zcizení kompostéru. 

6. Vypůjčitel je povinen ukládat do kompostéru po celou dobu jeho životnosti biologicky 

rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti, a to zejména trávu, listí, drobné větve, uvadlé 

květiny, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat, zbytky ovoce a zeleniny, vaječné 

skořápky, kávové zbytky, čajové sáčky, hnědou lepenku, novinový papír apod. 

7. Vypůjčitel je povinen neukládat do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad 

výše uvedené biologicky rozložitelné odpady. 

8. Vzniklý kompost je majetkem vypůjčitele, který zabezpečí na svůj náklad jeho účelné a 

ekologické využití. 
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9. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě 

poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. 

Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky 

poskytovanou výrobcem kompostéru (2 roky). 

10. V případě zcizení nebo neopravitelného poškození je vypůjčitel povinen pořídit si na vlastní 

náklady nový kompostér stejných parametrů. 

11. Vypůjčitel je povinen si vyzvednout kompostér bez zbytečného odkladu po podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti půjčitele 

1. Půjčitel je povinen poskytnout vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy. 

2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit 

obvyklému užívání kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční 

servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem uznání výrobní vady a případné 

reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným pracovníkem výrobce. 

3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně toho, zda vypůjčitel 

užívá kompostér v souladu s jeho určením. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení  

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

 

 

V Grygově dne …................................................. 

 

 

 

 

…......................................................    …..................................................... 

 podpis vypůjčitele      razítko a podpis půjčitele 

 

 

    Kompostér předán a převzat dne: …................................... 

 

 

 

…...................................................    …................................................... 

 podpis přebírajícího       podpis předávajícího 


