
TRADIČNÍ ČESKY VÝROBCE VÁNOČNÍ VÝZDOBY DEKORACÍ A OSVÉTIEM

MKMONT
ILLUMINATIOHS

SPONZORSKÁ SMLOUVA O VÝPŮJČCE SVĚTELNÉ VÁNOČNÍ VÝZDOBY

uzavřená ve smyslu §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, 
kterými jsou:

Dle nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR Vás informujeme, že podpisem této smlouvy dáváte souhlas, že Vaše údaje budou 
v naší firmě zpracovány v souladu se zákonem.

SMLUVNÍ STRANY

MK - mont illuminations s.r.o.

se sídlem Průmyslová 6,

431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupená Miroslavem Kalinou, jednatelem společnosti

IČ 25424769

DIČ CZ25424769

bankovní spojení Komerční banka Kadaň, č. ú. 19-8191960237/0100

(dále jen pronajímatel) 

a

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Golovinova 1559

43201 Kadaň

zastoupená MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA

IČ 25479300

DIČ CZ25479300

bankovní spojení, č. ú.: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem, č.ú.: 267178828/0300

(dále jen vypůjčitel)

OBSAH SMLOUVY }

1.1 Půjčitel se zavazuje, že na základě této smlouvy propůjčí bezplatně venkovní a vnitřní světelnou vánoční výzdobu (dále jen výzdoba)

v souladu s cenovou nabídkou z 18.10.2022 (Příloha 1.). Dále je předmětem této smlouvy dovoz, montáž, následná demontáž, odvoz, 

uskladnění a případný servis výzdoby.

Obsahem jsou následující dekorace a související úchytný materiál a elektromateriál: Cenová nabídka - Příloha č. 1 smlouvy 2022 ze 

dne 18.10.2022.

1.2 Půjčitel je vlastníkem vánoční dekorace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „výzdoba“)

1.3 Půjčitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně a včas v souladu s touto smlouvou.

II. MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Místem plnění je Nemocnice Kadaň.

III. TERMÍN PLNĚNÍ
■*

3.1 Půjčitel se zavazuje propůjčit světelnou vánoční dekoraci uvedenou v čl. I. této smlouvy od data uzavření smlouvy nejdéle do 31. ledna 

2023. Nejpozdějí ke dni 31. ledna 2023 je vypůjčitel povinen vrátit předmět, pokud se strany nedohodnou jinak. Půjčitel po skončení 

smluvního termínu předmět smlouvy demontuje a odveze - tím je splněna povinnost vypůjčitele předmět smlouvy vrátit.

3.2 Montáž bude provedena v termínu dle dohody mezi oběma stranami.

Demontáž bude realizována v termínu dle dohody mezi oběma stranami.
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IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE VÁMOČNl VÝZDOBY, DEKORACÍ A OSVŘTLEHÍ

4.1 Předmět této smlouvy je propůjčen bezplatně. Vypůjčitel se zavazuje vyhradit pro půjčitele předem dohodnutá místa na umístění 

reklamního banneru nebo poutače.

4.2 Vypůjčitel hradí obvyklé náklady spojené s užíváním věci. tj. spotřebovanou elektrickou energii. Dále je povinen věc chránit před 

poškozením, ztrátou či zničením.

4.3 Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti informovat půjčitele bez zbytečného odkladu.

4.4 Půjčitel je oprávněn žádat předčasné vrácení věci, pokud ji vypůjčitel používá v rozporu se smlouvou. Půjčitel nemá právo z jiného důvodu
požadovat předčasné vrácení věci.

4.5 Za škodu způsobenou na věci třetí osobou po dobu trváni smlouvy odpovídá vypůjčitel.

4.6 Po uplynuti sjednané doby dle této smlouvy, či v případě předčasného vrácení věci je vypůjčitel povinen vrátit věc půjčiteli bez zbytečného

odkladu a společně se všemi doklady (pokud nějaké doklady s věcí souvisí). O vrácení věci sepíšou smluvní strany písemný protokol, v 

němž zaznamenají stav předávané věci, včetně případných nedostatků či vad.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1 . Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

5.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními 

právními předpisy České republiky.

5.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.4 Smluvnístrany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně 

a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

Přílohy:

Cenová nabídka - Příloha č. 1 smlouvy 2022

Za půjčitele Za vypůjčitele

Datum: Ml.lOlL

Místo: Klášterec n. Ohří

Datum:

Místo: Kadaň

r. Bc. Petr HossnXr, MBA
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