
Dodatek č. 3
k  Smlouvě o výpůjčce ze dne 09.10.2012

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou 
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. 27-1300900267/0100
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
na základě Příkazní smlouvy uzavřené dne 18.8.2016 zastoupené správcem
Realitní kancelář PAMEX, s.r.o.
Strojírenská 2426/46, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ : 26930498

(dále jen „půjčitel “) na straně jedné

a

2. Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova 1001, 592 31  Nové Město na Moravě
zastoupená Danielem Šimkem, ředitelem NKZ
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. : 84 34 751/0100
IČ: 00372854
DIČ: CZ00372854
 (dále jen „vypůjčitel“) na straně druhé

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 6. odst. 5 smlouvy o 
výpůjčce ze dne 9.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.10.2012 a dodatku č. 2 ze dne 
31.10.2016 tento dodatek č.3, kterým se výše specifikovaná smlouva mění a doplňuje 
následovně: 

Čl. I.
Změna smlouvy

Smluvní strany se na základě ust.  odst. 5 Čl.6. smlouvy „Závěrečná stanovení“ vzájemně
dohodly na následujících změnách smlouvy: 
 

V čl. 2 odst. 2. se stávající text ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem domu č.p. 12 na Vratislavově náměstí, stojícího na
pozemku p.č. 497 a domu č.p. 449 na Vratislavově náměstí, stojícího na pozemku p.č.
498 v Novém Městě na Moravě, obě nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
na LV č. 1, pro obec a katastrální území Nové Město na Moravě.
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2. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli bezúplatně do užívání:

a) v objektu č.p. 12 místnost č. 409 ve 4. NP, o podlahové ploše 22,01 m2 a místnost č. 113
v přízemí,  o  podlahové  ploše  8,46  m2  (dále  jen  „předmět  výpůjčky“),  a  to  za  účelem
dočasného ukládání dokumentů a informačních letáků.

b) v objektu č.p. 449 kancelář č. 1 ve  II. NP, o podlahové ploše 18,17 m2 a kancelář č. 2 ve
II.NP, o podlahové ploše 25,64  m2, a to za účelem technického zázemí Horáckého muzea
a dočasného ukládání dokumentů archiválií.

c) v objektu č.p. 449 ve  II. NP místnost č. 1 o podlahové ploše 18,72 m2, místnost č. 2 o
podlahové ploše 16,86 m2, místnost č. 3 o podlahové ploše 13,00 m2, WC o podlahové
ploše  2,34  m2a WC o  podlahové ploše  4,98 m2 a  to  pro  účely  depozitáře  Horáckého
muzea.

d) v objektu č.p. 449 ve  II. NP místnost č. 1) vstupní hala o podlahové ploše 14,83 m2,
místnost  č.  2  o  podlahové  ploše  19,77  m2,  místnost  č.  3  o  podlahové  ploše 26,55 m2,
místnost č. 4 o podlahové ploše 21,94 m2 , místnost č. 5 o podlahové ploše 8,53 m2 , sprcha
o podlahové ploše 6,28 m2  a WC o podlahové ploše 1,62 m2 a to pro účely  depozitáře
Horáckého muzea.

3. Předměty výpůjčky jsou místěny v budovách uvedených v odst.1 tohoto článku a jsou
vyznačeny na dispozičních pláncích budovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
a tvoří její přílohy č. 1, 2 ,3 a 4.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento  Dodatek č.3  byl  uzavřen v souladu  s  usnesením Rady města Nové Město  na
Moravě přijatým na její 44. schůzi konané dne 30.10.2017 č. usnesení 32/44/RM/2017
programu.

3. Tento  Dodatek č.  3  je  vyhotoven ve  třech  vyhotoveních  s platností  originálu,  půjčitel
obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru půjčitele vypůjčitel výslovně prohlašuje,  že je
s touto  skutečností  obeznámen  a  souhlasí  se  zpracováním  jeho  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 v této
smlouvě  v rozsahu  a  za  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.

5. Vypůjčitel  souhlasí  se  shromažďováním,  uchováním  a  zpracováním svých  osobních
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, rodného čísla, tele-
fonního čísla) obsažených v  této smlouvě půjčitelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pou-
ze pro účely vedení  evidence a majetkoprávní  agendy,  projednání  v orgánech města
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 
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právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s vý
jimkami 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 zá
konů, ve znění pozdějších předpisů.

6. 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.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s tímto dodatkem č.3 před jeho podpisem podrobně 
seznámily a dodatek č.3 uzavírají za svobodné vůle a nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 8.11.2017 V Novém Městě na Moravě dne 8.11.2017

Novoměstská kulturní zaii^, 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě

Kealltní kancelář PAMEX,
© Strojírenská 2426/46 

„591 01 ŽĎAR NAD SÁZAVOU 
IČ: 26930498 DIČ: CZ26930498 

Provozovna: Masarykova 216 
592 31 Nove Město na Moravě

s.r.o
Vypůjčitel:Půjčitel:

Daniel Šimek 
ředitel NKZ
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Příloha č. 4

PŮDORYSNÝ NÁČRT NEBYTOVÉ PLOCHY DOMU na Vratislavově nám. č.p.449
Specifikace : NKZ 

Ulice : Vratislavovo náměstí 449

MÍSTNOST č.3

26,55 m2

MÍSTNOST č.2

19,77 m2

MÍSTNOST č. 1 VSTUPNÍ 
HALA

14,83 m2

MÍSTNOST č. 4 

21,94 m2

SPRCHA

6,28 m2

MÍSTNOST č.5

8,53 m2

WC

1,62 m2

1

VSTUP



I 'I • . S.ífr-
(T > rayre i >k 

b j r ’ ' 'DU .
IČ: 269.ÍU- M9f-

Provozovna: Masa!
592 31 Nove Město na Moravě

iH. .... ..

i /-
) • - / V U « <J


