SMLOUVA O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ
(dále jen „Smlouva“) uzavřená ve smyslu § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „ObčZ“) mezi těmito smluvními stranami:
(1) HESTEGO a.s., se sídlem Na Nouzce 470/700, 682 01 Vyškov, IČO: 63475073,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: B 6368,
zastoupena Ondřejem Vintrem, výkonným ředitelem
(dále jen „Pronajímatel“)
a
(2) Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
Sídlo: Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno
Zastoupený: Radomír Vondra, starosta
IČO: 44992785/22
(dále jen „Nájemce")
(obě společně též jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
a to za následujících podmínek:
Předmět smlouvy
1.1.

Pronajímatel se zavazuje, že Nájemci přenechá do užívání „Chytrý odpadkový koš Smart Be“,
blíže specifikované v Příloze č. 1 (dále jen „Předmět nájmu“).

2.1.

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to ode dne předání Předmětu nájmu po dobu 2 měsíců.

3.1.

Nájemce se zavazuje užívat Předmět nájmu pouze k jeho účelu a obvyklým způsobem, tedy jako
odpadkový kontejner na běžný směsný komunální odpad.
Zkušební provoz

4.1.

Nájemné bude nahrazeno částkou v celkové výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jeden
předmět nájmu měsíčně. Nájemné je splatné každý měsíc k desátému (10) dni příslušného
kalendářního měsíce na účet Pronajímatele č. 2057970103/2600 vedený u Citibank Europe plc.

4.2.

Cena dopravy a instalace za jeden kus Předmětu nájmu je ZDARMA.

4.3.

Po dobu testovacího nájmu bude předmět nájmu pojištěn Pronajímatelem (na poškození vzniklá
v důsledku úmyslného i neúmyslného jednání třetích osoby či škod způsobených přírodními
a jinými náhodnými vlivy).

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 101/VIII.
schůze konané dne 25. 7. 2022.
za Pronajímatele:

za Nájemce:

Ve Vyškově dne

V Brně dne

_________________________
za HESTEGO, a.s.
Ondřej Vintr
Výkonný ředitel

_________________________
za Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany
Radomír Vondra
starosta
1

Předávací protokol - INSTALACE
1 ks košů Smart Be
Varianta Smart Be

Počet ks

Příslušenství

Lisovací + solár

1

X

Nevýhradní licence pro
přístup na webové rozhraní
Smart Be

1

Výrobní číslo

Místo instalace:

Den instalace:
Převzal, podpis

