
I Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupen
IČ: 00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, as.
č.ú.: 8434751/0100
(dále Jen „půjčitel“)

a

Muzeum Ostrov lidových krojů (MOLK)
se sídlem Ostrov 3, 28522, Zbraslavice
zastoupené

iČ: 014 07015
DIČ: CZ 01407015
(dále jen „ vypůjčitel‘)

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

Smlouvu o výpůjčce
č 212021

či.‘
Předmět smlouvy

1 . Půjčitel je vlastníkem (dále jen ‚předmět výpůjčky“).

2. Předmětem této smlouvy je bezplatná výpůjčka níže uvedených sbírkových předmětů, jejichž

oprávněným držitelem je půjčitel, vypůjčitelům za podmínek dále uvedených na dobu neurčitou.

Seznam vypůjčených předmětů viz Příloha 112021

3. Touto smlouvou půjčuje půjčitel sbírkové předměty popsané v čI. I této smlouvy vypůjčitelům, a to

za účelem výstavy a souhlasí s užitím sbírkových předmětů k tomuto účelu.

Název výstavy: Stálá expozice Muzea Ostrov lidových krojů

Či. Ii
Práva a povinnosti smluvních stran

1 . Půjčitel je povinen předat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k dohodnutému účelu

výpůjčky. O převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol, který podepíší půjčitel

a vypůjčitel.

2. Půjčitel je oprávněn v případě potřeby žádat po vypůjčiteli okamžité vrácení předmětu výpůjčky.

Vypůjčitel v takovém případě povinen předmět výpůjčky vrátit ve lhůtě stanovené půjčitelem.



3 Vypůjčítel je oprávněn užívat předmět výpůjčky výhradně k účelu uvedenému v či. I odst. 2 této
smlouvy a počínat si přitom tak, aby nedošlo k poškození či zničení předmětu výpůjčky,
poškození či zničení jiného majetku půjčitele nebo majetku třetích osob.

4. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně a s odbornou péčí opatrovat a chránit je před
poškozením, ztrátou a zničením. Vypůjčitel je dále povinen učinit dostatečná bezpečnostní,
klimatizační či jiná další potřebná opatření, směřující k tornu, aby nedošlo k poškození, zničení
či ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel odpovídá za zničení, odcizení a za jakékoli
znehodnocení předmětu výpůjčky. Tím není dotčena jiná zákonná odpovědnost vypůjčitele
nebo půjčitele.

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

6. Vypůjčitel zajistí dopravu předmět výpůjčky na místo určení do Ostrova a zpět na vlastní
náklady.

7. Vypůjčitel zajisti pojištění předmětu výpůjčky, vyžádá-li si to půjčitel.

ČL iii
Trvání smlouvy

I . Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od data převzetí předmětů I 9.4.2021.

2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí I měsíc a začíná běžet ode dne následujícího po dni, v němž bylo písemné
vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže vypůjčitel užívá předmět výpůjčky
k jinému účelu, nežje uveden v Čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Vypůjčitelje oprávněn od této smlouvy
odstoupit, jestliže předmět výpůjčky není způsobilý k dohodnutému účelu užívání. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
doručeno druhé smluvní straně.

či, Iv
Závěrečná ustanovení

1 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
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených vtéto smlouvě vrozsahu aza podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění
podmínek smlouvy.

2. Vypůjčitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě
půjčitelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní
agendy, projednání v orgánech půjčitele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv,



apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou,
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
5 výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Vypůjčitel si je zároveň vědom svých práv podle

12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

3. 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 dílčí informace týkající se
této smlouvy a jejího plnění.

4. Vypůjčitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním 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“).

5. 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“) jsou Novoměstská
kulturní zařízení, která jsou povinna tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

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

7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatnĺ
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a
smyslu ustanovení původního, neúčinného.

10. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce
smluvních stran.

I I . Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, půjčitel obdrží jedno
vyhotovení a vypůjčitel jedno vyhotovení této smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své podpisy.

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

V Novém Městě na Moravě dne 19.4.2021 V Ostrově dne 19.4. 2021



Půjčitel: Vypůjčite‘

ľ /

Příloha ke smlouvě o výpůjčce č. 2/2021:

Seznam vypůjčených předmětů — celkem 9 ks

Položka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přírůstkové číslo
5030 NM-A
4404 NM-A
5126 NM-A
15364 NM-A
2112 NM-A
5113 NM-A
5181 NM-A
4423 NM-A
4495 NM-A

Předmět
kabátek kartounový
náprsenka
zástěra kartounová
sukně kanafaska
kordulka kašmírová
zástěra
sukně kanafaska vyvalovaná
šátek „půlka“
zlatý čepec


