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~ uzavřená ve smyslu ustanovení§ 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

mezi

Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Zastoupenou: Ing. Petrem Rotterem, manažerem business partnerů,

Martinou Kobzovou, property specialistou

zapsanou v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261

(dále „půjčitel")

a

Městský úřad Moravský Krumlov
Zastoupeným: Mgr Tomášem Třetinou, starostou města Moravský Krumlov
Se sídlem: Klášterní náměstí 125, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 293199

DIČ:

(dále „vypůjčitel")

CZ293199

I.
Předmět výpůjčky

Půjčitel je vlastníkem uměleckého díla, který přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného
dočasného užívání na dobu (dále „předmět výpůjčky").

Pojistná
lnv.číslo Název hodnota Autor

OBRAZ MORAVSKÝ KAMRLA
00079962 KRUMLOV 39 040,00 MIROSLAV FOTOGRAFIE 100X160

OBRAZ_MORAVSKÝ KAMRLA
00079967 KRUMLOV 52 423,40 MIROSLAV FOTOGRAFIE 216X100

OBRAZ_MORAVSKÝ KAMRLA
00079972 KRUMLOV 52 423,40 MIROSLAV FOTOGRAFIE 230X100

OBRAZ_MORAVSKÝ KAMRLA
00079977 KRUMLOV 99 698,40 MIROSLAV FOTOGRAFIE 292X148

li.
Účel výpůjčky

Předmět výpůjčky bude vystaven jen a pouze v prostorách Městského úřadu v Moravském Krumlově.

Il l.
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Práva a povinnosti stran

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně a výhradně v souladu s účelem, který byl ve smlouvě
dohodnut a je povinen chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě poškození je vypůjčitel
povinen uvést na svůj náklad předmět výpůjčky do stavu, v jakém se nacházel při předání. O stavu předmětu
výpůjčky ke dni převzetí a vrácení se sepíše zápis, který podepíší zástupci obou stran. Dopravu díla z místa
předání do místa vystavení a zpět zajišťuje na své náklady a nebezpečí vypůjčitel. Po celou dobu trvání
výpůjčky odpovídá vypůjčitel za všechna poškození, znehodnocení, ztrátu, ať škody vznikly jakýmkoli
způsobem. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby.

Při instalaci předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést ve všech materiálech týkajících se předmětu
výpůjčky a na štítku u vystaveného díla, že je zapůjčen z majetku půjčitele.

Půjčitel předává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu popsaném v zápise ke dni převzetí za účelem jeho
vystavení a odborné správy. V případě, že vypůjčitel poruší své závazky vyplývající z této smlouvy je
povinen na žádost půjčitele okamžitě předmět výpůjčky vrátit.

IV.
Doba výpůjčky

Tato smlouva stanovuje dobu výpůjčky předmětu a to od 02-04-2019 do 31-03-2021 a je právne zavazná
pro všechny právní nástupce účastníků smlouvy. Půjčitel může žádat vrácení předmětu výpůjčky i před
skončením sjednané doby, pokud ho vypůjčitel neužívá řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu se sjednaným
účelem.

v.
Závěre čná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou a veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě
této smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění. Tato smlouva může být doplňována a měněna
pouze písemnou fo rmou po dohodě smluvních stran, jinak jsou veškeré změny či doplňky neplatné. Tato
smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se
zveřejněním celého jejího obsahu vyjma podpisů stran a osobních údajů zaměstnanců smluvních stran a
případně neveřejných kontaktních údajů. Půjčitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou převyšující 50 000
Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní vypůjčitel
v Registru smluv zřízeném jako info rmační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy případných dohod o její změně a
nahrazení nebo zrušení je povinen zajistit vypůjčitel. Vypůjčitel je dále povinen bezprostředně po zveřejnění
smlouvy v registru smluv oznámit půjčiteli elektronickým způsobem, že smlouva byla zveřejněna včetně IO
uveřejněné smlouvy. Vypůjčitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek vyjma
zveřejnění podpisů smluvních stran, osobních údajů jednajících osob a případně neveřejných kontaktních
údajů.
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Schvalovací doložka

Smlouvy o výpůjčce

uzavřené se subjektem: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČO: 4524482
na zabezpečení vystavování 4 ks velkoformátových leteckých fotografií města Moravský
Krumlov

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady
města Moravský Krumlov na 9. schůzi RM konané dne 23.4.2019, usnesením č. 9/2019.


