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Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31 
IČ: 002 94 900
zastoupené místostarostou panem Stanislavem Markem
jako půjčitel (dále jen p ů j č i t e I) na straně jedné

a

2. WCH Biathlon 2013 s.r.o.
Horákova 3080/7, Brno 616 00
zastoupené jednatelem ing. Otakarem Binderem
IČ: 287 87 897
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 75144
jako vypůjčitel (dále jen vypůjčitel) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník1*) tuto :

Smlouvu 

o výpůjčce

i.
Půjěitel je vlastníkem, mimo jiné, nemovitostí - pozemků pare. č. 3055/9, pare. č. 
3055/10, pare. č. 3055/11, pare. č. 3055/12, pare. č. 3055/13, pare. č. 3096/1, pare. č. 
3076/6, pare. č. 3086/1, pare. č. 154, pare. č. 157 a pare. č. 136/2, jež jsou zapsány 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Zďár nad Sázavou na LV č. 1 pro kat. území a obec Nové Město na 
Moravě.
Touto smlouvou půjčitel přenechává vypůjčiteli části výše uvedených pozemků (dále 
jen „ předmět výpůjčky11), aby jej bezplatně dočasně užíval za podmínek, které jsou 
dále uvedeny v této smlouvě, v rozsahu dle situačních plánků ě. 1 - 4, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.

II.
Půjěitel se zavazuje vypůjčiteli umožnit předmět výpůjčky bezplatně užívat po dobu 
od 12.12.2016 do 18.12.2016 a výpůjčku Vratislavova náměstí (části pozemků pare. 
ě. 154,157 a 136/2) od 17.12 2016 od 5.00 hod. do 18.12.2016 7,00 hod., a to za 
účelem umístění pódia a uspořádání slavnostního ceremoniálu závodů SP.
Při výstavbě podia, tribun nebo jiných zařízení pro ceremoniály SP v biatlonu se 
vypůjčitel zavazuje dbát zvýšené opatrnosti na ochranu borovic na Vratislavově 
náměstí. Rovněž je ze strany půjčitele požadováno, aby nebyla poškozena vzrostlá 
zeleň. V rámci sportovního areálu půjčitel upozorňuje, že je třeba dbát na ochranu 
kořenových náběhů a kůry stromů proti odření a poškození. Při instalaci nebo 
výstavbě zábran, tribun nebo jiných zařízení nepřipevňovat tato zařízení ke stromům
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pomoci hřebíků nebo skob. Po ukončení závodů je vypůjčitel povinen odstranit 
všechny pásky ze stromů, uklidit odpadky a uvést stav vypůjčených ploch do 
původního stavu a předat správci lesů a zeleně.
Předmět výpůjčky je opatřen terénními úpravami umožňujícími pojezd automobily do 
7,5 t. Pokud bude vypůjčitel požadovat, v termínu uvedeném v tomto článku, 
uzavření Vratislavova náměstí, je povinen na odbor DOW Městského úřadu v 
Novém Městě na Moravě podat žádost o zvláštní užívání místní komunikace a žádost 
o uzavírku Vratislavova náměstí.
Předmět výpůjčky je přenecháván vypůjčiteli za účelem organizačně technického 
zajištění závodů Světového poháru v biatlonu pro rok 2016. K jinému účelu, než zde 
uvedenému, nesmí být předmět výpůjčky využíván.

III.
1. Předmět výpůjčky je, dle sdělení vypůjčitele, ve stavu způsobilém k řádnému 
používání pro účel, ke kterému je vypůjčen.

2. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu znám stav předmětu výpůjčky ke dni podpisu této 
smlouvy a že jej v tomto stavu do výpůjčky přijímá.

3. Vypůjčitel zodpovídá za veškeré škody, které na předmětu výpůjčky vzniknou 
v souvislosti s jeho užíváním, je povinen zajistit dodržení bezpečnosti, ochrany zdraví 
osob, ochranu životního prostředí, čistotu na předmětu výpůjčky, jinak odpovídá též 
za škody vzniklé porušením této povinnosti.

4. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky udržovat ve stavu, ve kterém mu byl 
předán tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho podstaty a ke snížení jeho hodnoty. Předmět 
výpůjčky musí být půjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat.

5. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jinému k užívání bez 
písemného předchozího souhlasu půjčitele.

IV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které 
musí být podepsány oběma smluvními stranami. Takto podepsané dodatky se poté 
stávají nedílnou součástí smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou.

4. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na 
Moravě přijatým na její schůzi č. 25 konané dne 30.5.2016 pod bodem č. 
22/25/RM/2016.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru půjčitele vypůjčitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů



půjčitelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a rovněž souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Vypůjčitel dále souhlasí s tím, že ze strany půjčitele bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její 
část nebo dílěí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

7. Vypůjčitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv 
dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v 
centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o 
registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k 
uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí s jejím 
obsahem bez výhrad a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich pravé a svobodné vůle, niko v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

1J.1V fflWV Novém Městě na Moravě dne:
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