
                        Obec Pazderna, Pazderna 65, PSČ 739 51 
                        Starosta obce  

 

Záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním zařízení, 
č.p. 61 (bývalá škola) a sportovního areálu 

 

Obec Pazderna ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů zveřejňuje záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti, 
který je součástí parcely p. č. st. 77 v k. ú. Pazderna, adresní místo č.p. 61 a sportovního 
areálu který je součástí parcel p.č. 253/2, 253/3 (část přiléhající k jižní straně budovy č.p. 61 o 
velikosti 121 m²), 253/4 a 253/7 v k.ú. Pazderna.  

  
Záměr výpůjčky 

nebytových prostory v přízemí budovy č.p. 61, a to: 

- přípravna jídla, 
- sál, 
- klubovna, 
- šatna, 
- místnost, ze která se vstupuje do klubovny a šatny, 
- soc. zařízení, 
- chodby 
v objektu občanské vybavenosti, který je součástí parcely p. č. st. 77 v k. ú. Pazderna 

dále  

sportovního areálu u č.p. 61, jehož součástí je  

- dětské hřiště, multifunkční hřiště, areál s asfaltovým hřištěm, a který  

je součástí parcel p.č. 253/2, 253/3 (část přiléhající k jižní straně budovy č.p. 61 o velikosti 
121 m²), 253/4 a 253/7 

Obci Horní Domaslavice,  IČO 00536008, za níže uvedených podmínek. 

• Účel výpůjčky – provozování mateřské školy. 
• Doba výpůjčky – od 01.01.2021 do 31.1.2021. 
• Vypůjčitel je povinen hradit náklady spojené s užíváním nemovitosti, tj. vytápění, 

vodné, vývoz žumpy a odběr elektrické energie. 
• Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu předmětu 

výpůjčky. 
• Vypůjčitel je povinen v nebytových prostorách a sportovním areálu zajišťovat drobné 

opravy a veškeré povinné revize. Případné závady způsobené vypůjčitelem, je 
vypůjčitel povinen neprodleně odstranit. 

• Vypůjčitel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární předpisy. 

 



• Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné 
osobě bez souhlasu půjčitele. 

• Ukončení výpůjčky: 
- písemnou dohodou obou smluvních stran, 
- v případě, že vypůjčitel bude porušovat některou z povinností dle smlouvy o 
výpůjčce, může ho půjčitel vyzvat k vrácení předmětu výpůjčky. Výzva k vrácení 
předmětu výpůjčky musí mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění, 
- při skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen odevzdat předmět výpůjčky ve stavu v 
jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě. 
  

O výpůjčce rozhodne starosta obce Pazderna do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední 
desky úřadu. 

Bližší informace podá starosta obce Pazderna Bc. Jan Šeděnka, tel. 724 180 641.  

Termín pro podání připomínek: nejpozději do 16.12.2020 

K připomínkám podaným nebo došlým na obecní úřad po tomto termínu nebude brán zřetel.  
 
 
 
 
 
 
 
V Pazderně 30.11.2020                                                                         Bc. Jan Šeděnka, starosta,v.r. 

 

 

 

 

Záměr zveřejněn na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup:    30.11.2020 

Svěšeno z úřední desky včetně té elektronické: 


