
   Předávací protokol
Záznam o předání a převzetí místnosti stavby občanského vybavení

Předávající
(půjčitel):    

Miloslav Novák
starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35 

Přejímající
(vypůjčitel):

Slavomíra Poláková, ……… .  . … .. ……….                                   
Kateřina Vogelová, ………. … … .. ……….

Předmět předání ke dni: 1. 4. 2018

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Předávající na základě tohoto Protokolu je povinen předat Přejímajícímu místnost, která se nachází uvnitř stavby občanského 

vybavení spolu s níže specifikovaným vybavením a součástmi.

2. Přejímající je povinen místnost spolu s vybavením a součástmi převzít.

Článek II.
Předmět předání

Předmětem předání jsou:

 společenská místnost hasičské zbrojnice bez č. p./č. ev., na č. parc. st. 48, v k. ú. a obci Kunějovice, 

   zapsaná na LV 10001;

 klíče od vstupních dveří v počtu 1 ks – Slavomíra Poláková

 

                                                                                Článek III.
                                                                                  Měřidla

Stavy na měřidlech ke dni předání:

 plynoměr – výrobní číslo  2012924-026-05-1: 00000473m3;

 elektroměr – výrobní číslo 9041061020511373: T1 – 0000130, 0, T2 – 0000139,0 

Článek IV.
Vybavení a zjištěné závady

 Vybavení místnosti:

  plynové topidlo Karma Beta 5;    

 3 garnýže, 3 závěsy bílé

Předávající a přejímající svým podpisem potvrzují, že místnost byla přejímajícímu řádně předána a byla jím bez výhrad řádně 

převzata.
Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Předávající prohlašuje, že ke společenské místnosti „klubovny“ a jejímu vybavení neváznou žádná práva třetích osob

    a nejsou mu známy žádné skryté vady.

2. Přejímající potvrzuje, že uvedený stav je v souladu se stavem faktickým a při předání nezjistil žádné vady.

3. Tento Protokol je nedílnou součástí Smlouvy o výpůjčce č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018.

4. Tento Protokol je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují správnost Protokolu a svoji vůli.

 
Předávající: Přejímající:

Miloslav Novák
....................................

starosta obce

.........................…                 …......................…
Slavomíra Poláková                     Kateřina Vogelová


