
 

 

Město Tábor 
Odbor správy majetku města            *S00FX01E2LVJ* 

 

SMM 15/2019 – NS 

1200/SD/00038/19 

Husitské muzeum v Táboře 

IČ: 00072486 

se sídlem: nám. Mikoláše z Husi 44, 390 01 Tábor 

zastoupené ředitelem Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.   

 jako „Vypůjčitel“  

 

a   

 

Město Tábor 

IČ: 00253014 

se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 

zastoupené místostarostkou města Ing. Michaelou Petrovou 

jako "Půjčitel" 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 

 

 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE 
 

 

 

I. 

Vlastnické vztahy a účel výpůjčky  

1. Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem movitých věcí – 22 ks modelů historických zbraní, 

které jsou detailně uvedeny a popsány v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy (dále 

jen „předmět výpůjčky“). 

2. Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli předmět výpůjčky za účelem jejího užívání 

Vypůjčitelem pro muzejní činnost (expozici) v objektu Bechyňské brány v Táboře, stavby 

občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 243 v k. ú. Tábor. 

 

 

 

II. 

Doba trvání výpůjčky, výše úhrady 

1. Půjčitel přenechává Vypůjčiteli předmět výpůjčky do užívání na dobu neurčitou. 

2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky včetně jeho součástí a příslušenství přebírá do svého 

užívání. 

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky bezúplatně. 

 

 



III. 

Závazky smluvních partnerů 

1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky užívat jen pro účel, který je sjednán v této smlouvě.  

2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky řádně udržovat ve stavu způsobilém a provádět 

vlastním nákladem jeho veškeré drobné opravy a běžnou údržbu. 

3. Vypůjčitel je povinen písemně oznámit půjčiteli, že předmět výpůjčky má vady, které je 

povinen odstranit Půjčitel, a to ihned poté, kdy je zjistí nebo kdy je při pečlivém užívání zjistit 

mohl, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 

4. Vypůjčitel se dále zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu výpůjčky. 

V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky se Půjčitel zavazuje uhradit škodu, kterou 

způsobí na předmětu výpůjčky on, jeho zaměstnanci, jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci, 

návštěvníci a jiné osoby, které k němu mají vztah.  

5. Bez předchozího souhlasu Půjčitele není Vypůjčitel oprávněn předmět výpůjčky přenechat do 

užívání třetím osobám. 

 

IV. 

Ukončení výpůjčky 

1. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez uvedení 

důvodu a to ve 3 měsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce 

od doručení výpovědi. 

2. Půjčitel rovněž může podat výpověď bez uvedení důvodu v 1 měsíční výpovědní době v případě, že 

Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou nebo z důvodu, že předmět 

výpůjčky nevyhnutelně potřebuje z důvodu, který nebylo možné při uzavření této smlouvy 

předvídat. 

3. Výpůjčka může být ukončena též písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

 

 

V. 

Poskytování informací 

1. Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Půjčitele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 

ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Vypůjčitel bere na vědomí úmysl a cíl Půjčitele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 

poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  

3. Vypůjčitel prohlašuje, že byl informován o tom, že Půjčitel je povinným subjektem ve smyslu § 2 

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru 

smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu Vypůjčitel, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní 

strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených touto 

smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  



3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 

číslovanými dodatky.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží Vypůjčitel a 2 

vyhotovení obdrží Půjčitel.  

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru 

smluv. 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Tábora usnesením č. 590/9/19 ze dne 29. 4. 2019. 

7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí 

a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Táboře dne 16. 5. 2019             V Táboře dne 21. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                   …..…………………………………… 

         Ing. Michaela Petrová                                                           Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.   

  



Příloha č. 1: předmět výpůjčky 

 

PID popis věci  množství   hodnota 

S00FP00S8WGS dělo bronzové tříliberní s kolesnou lafetací 1 O220070 242 000,00 

S00FP00S8WHN puška hradební (hradebnice) 17.stol., vč.přísl 1 O220070 42 350,00 

S00FP00S8WII pruský dragounský palaš vzor 1735, vč. přísl 1 O220070 54 450,00 

S00FP00S8WJD arkebuza, 1.pol.17.stol.,kolečkový zámek vč.přísl 1 O220070 41 140,00 

S00FP00S8VYH jezdecký meč, 1.pol. 17.stol., esovitá záštita 1 O280004 38 720,00 

S00FP00S8VZC kord,  17.stol., úponkový koš, vč. přísl. 1 O280004 21 780,00 

S00FP00S8W00 dvouruční meč s plamennou čepelí, 17.stol. 1 O280004 30 250,00 

S00FP00S8W1V dýka , poč. 15. stol., vč. přísl. 1 O280004 10 890,00 

S00FP00S8W2Q lehký meč, poč. 15.stol., záštita rovná, 1 O280004 22 990,00 

S00FP00S8W3L meč gotický, 13.stol. ( pro figuru Přemysla Otakara II.) 1 O280004 25 410,00 

S00FP00S8W4G řemdih dvojkulový ocelový,  17.stol. 1 O280004 9 075,00 

S00FP00S8W5B partyzána,  17.stol. 1 O280004 9 680,00 

S00FP00S8W66 halapartna,  17.stol. 1 O280004 7 260,00 

S00FP00S8W71 píka,  17.stol. 1 O280004 3 025,00 

S00FP00S8W8W kúsa,   15.stol 1 O280004 8 470,00 

S00FP00S8W9R kropáč,  15.stol. s válcovou hlavou 1 O280004 7 260,00 

S00FP00S8WAM ušatá sudlice, 15.stol. 1 O280004 6 655,00 

S00FP00S8WBH bojový cep ( okovaný s hřeby)  15.stol. 1 O280004 7 260,00 

S00FP00S8WCC kopí  13.stol. 1 O280004 4 235,00 

S00FP00S8WD7 kopí  13.stol. 1 O280004 4 235,00 

S00FP00S8WE2 mušketa doutnáková s furketou, 1.pol.17.stol. 1 O280004 26 620,00 

S00FP00S8WFX hákovnice lafetovaná, 15. stol, vč. přísl. 1 O280004 18 150,00 

Celkem    22   641 905,00 

 

 

 

 


