		
Smlouva č.:2019/00137/OK

SMLOUVA O VÝPŮJČCE UMĚLECKÝCH DĚL
uzavřená podle § 2193 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


Potala, o. p. s.
se sídlem Horovo náměstí 1075/3, Praha 8-Libeň, 180 00  Praha 8
IČO: 22664726
zastoupený  
PhDr. Zuzanou Ondomišiovou, ředitelkou o.p.s.
dále jen „půjčitel“
a
Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
IČO: 00063517
zastoupená PhDr. Evou Hájkovou, vedoucí odboru kultury ÚMČP3
dále jen „vypůjčitel“
společně dále jen „smluvní strany“
I.
Úvodní ustanovení
1. Vypůjčitel má podle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy svěřen dům č. p. 700, který je součástí pozemku parc. č. 769 v k.ú. Žižkov na adrese Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3, v němž se nachází sídlo vypůjčitele. V suterénu uvedené budovy se nachází prostory tzv. Galerie pod radnicí. Prostory Galerie pod radnicí jsou zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem (systém Paradox) s elektronickou uzávěrou hlavního vstupu a přenosem dat ostraze objektu.

2. Vypůjčitel má zájem na nevýdělečném využití uvedené galerie pořádáním kvalitních uměleckých výstav určených pro občany Prahy 3 i veškerou ostatní veřejnost. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.







II.
Předmět smlouvy
1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli bezplatně k užití pro účel uspořádání jejich výstavy v Galerii pod radnicí „Tibet a dalajlama: historické milníky 1959 – 1989 – 2019“ (dále jen „místo konání výstavy“) umělecká díla specifikovaná v seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „umělecká díla“).

III.
Doba výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to od 6.3.2019 do 29.3.2019
2. Vypůjčitel je kdykoliv oprávněn vrátit umělecká díla předčasně.

IV.
Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněn k nakládání s uměleckými díly v rozsahu nezbytném pro uzavření této smlouvy.
2. Půjčitel se zavazuje vlastním nákladem umělecká díla dopravit do místa konání výstavy a zajistit rozmístění děl a jejich instalaci dne 4. – 6. 3. 2019 a po konci výstavy dne 1. – 4. 4. 2019 zajistit jejich demontáž a odvoz.
3. Umělecká díla budou v místě konání výstavy předána vypůjčiteli a vrácena půjčiteli na základě písemného protokolu.
4. Při instalaci a demontáži uměleckých děl se půjčitel zavazuje zdržet jakýchkoliv stavebních či jiných úprav prostor v místě konání výstavy a je povinen dodržet pokyny vypůjčitele. 

5. V případě předčasného ukončení výpůjčky zajistí půjčitel demontáž a odvoz uměleckých děl z místa konání výstavy poslední den trvání výpůjčky. 
6. Půjčitel se zavazuje dodat vypůjčiteli v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 1 měsíc před zahájením výstavy pro veřejnost, ve vypůjčitelem určené, jinak ve vhodné  elektronické podobě, textové a obrazové podklady pro návrh pozvánek na výstavu či podobných propagačních materiálů.

7. Půjčitel se zavazuje plnit své povinnosti způsobem zajišťujícím splnění účelu této smlouvy a dbát, aby vypůjčiteli i třetím osobám nevznikly v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností podle této smlouvy jakékoliv újmy.



V.
Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčená umělecká díla budou použita k uspořádání výstavy vypůjčitelem ve smyslu čl. II. této smlouvy. Vypůjčitel se zavazuje nevybírat jakékoliv finanční částky za vstup veřejnosti na výstavu.

2. Vypůjčitel je oprávněn dohlížet na průběh instalace uměleckých děl a případně práce na instalaci přerušit, pokud by hrozilo poškození prostor nebo by docházelo k instalaci v rozporu s touto smlouvou.

3. Vypůjčitel se zavazuje ještě před instalací uměleckých děl zpřístupnit půjčiteli na nezbytně nutnou dobu prostory Galerie pod radnicí pro přípravu výstavy. 

4. Vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele s uměleckými díly nakládat jinak, než způsobem nezbytným k naplnění účelu této smlouvy uvedenému v čl. II. této smlouvy, zejména je přenechávat jinému do užívání, přemisťovat do jiných než sjednaných prostor, nebo je užívat k jinému než smluvenému účelu.
5. Vypůjčitel se zavazuje po celou dobu výpůjčky ochraňovat umělecká díla a dbát na jejich bezpečnost. Dále se vypůjčitel zavazuje zajistit vhodné klimatické podmínky v místě konání výstavy. Vypůjčitel prohlašuje, že je řádně pojištěn proti krádeži děl a dále proti požáru a dalším vlivům, které mohou mít negativní vliv na umělecká díla.
6. Povinnost k náhradě škody vzniklé zaviněným porušením povinností podle zákonných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob při návštěvě prostor Galerie pod radnicí, nejde-li o škodu či jinou újmu způsobenou působením či instalací uměleckých děl, nese vypůjčitel.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Výpůjčka může být ukončena před uplynutím sjednané doby dohodou obou smluvních stran. 
2. Půjčitel může požadovat předčasné vrácení uměleckých děl pouze v případě, že umělecká díla potřebuje nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat; v takovém případě se smluvní strany dohodnou na době, kdy dojde k předčasnému ukončení výpůjčky.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam zapůjčených uměleckých děl.
4. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání, vztahující se k předmětu smlouvy. 

5. Vypůjčitel jako kompetentní osobu pro zajišťování výkonu práv a plnění povinností z této smlouvy určuje vedoucí odboru kultury Úřadu Městské části Praha 3

6. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží vypůjčitel a po jednom půjčitel.


V Praze dne									V Praze dne



Půjčitel									Vypůjčitel



………………………….						………………………….
PhDr. Zuzana Ondomišiová,	                      		                              PhDr. Eva Hájková,
ředitelka o.p.s.                                                                              vedoucí odboru kultury




