
I Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova I 001 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Danielem Šimkem. ředitelem
IČO: 00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, as.
čú: 8434751/0100
(dále též ‚půjčitel‘)

a

2. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
se sídlernVratislavovo náměstLl ‚ 592 31 Nově Město na Moravě
tel. fax .. e-mail h
zastoupená PhDr. Josefem Chalupou, ředitelem
IČO: 00167959
(dále též ‚vypůjčitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2193 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚občanský zákoník“)
tuto:

smlouvu o výpůjčce
č 15/2017

čij
Předmět smlouvy

I . Půjčitel má předánu k hospodaření v souladu se zřizovací listinou plastiku Píseň hor,
od Jana Stursy 1905 (mv. Č. 2152 NM-A), (dále jen ‚předmět výpůjčky‘). o rozměrech:
výška 97 cm, šířka 48 cm. Předmět výpŮjčky se nachází v budově Horáckého muzea,
Vratíslavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě; pojistná cena 750 000 Kč.

2. Pújčítel přenechává touto smlouvou vypŮjčitelí bezúplatně na dobu neurčitou do užívání
předmět výpůjčky. a to za účelem jeho vystavení v expozici Jana Štursy v Horácké
galeríí v Novém Městě na Moravě (Vratislavovo náměstí I ‚ 592 31 Nové Město na
Moravě).

či Ii
Práva a povinností smluvních stran

I Půjčitel je povinen předat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k dohodnutému účelu
výpůjčky. O převzetí předmětu výpůjčky bude mezí smluvními stranami sepsán předávací
protokol, který bude jako Příloha Č. I nedílnou součástí této smlouvy.

2. PŮjčitel je oprávněn v případě potřeby žádat po vypůjčiteli okamžité vrácení předmětu
výpůjčky. Vypůjčitel v takovém případě povinen předmět výpůjčky vrátit ve lhútě
stanovené půjčitelem



3. Vypůjčitel 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 zničeni předmětu
výpůjčky, poškozeni Či zničenljiného majetku půjčitele nebo majetku třetích osob.

4, Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně a s odbomou péči opatrovat a chránit jej
před poškozenlm, ztrátou a zničením. Vypůjčitel je děle povinen učinit dostatečná
bezpečnostní, klimatizační či jiná další potřebná opatření, směřující k tomu, aby nedošlo
k poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky. Vypůjčitel odpovídá za zničení,
odcizení a za jakákoli 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 půjčitela . .

6. Vypůjčitel zajistí dopravu předmětu výpůjčky na místo určení a zpět na vlastní náklady.

Či. III
Trváni smlouvy

I . Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

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, než je uveden v čí. I odst. 2 této smlouvy. Vypůjčitel je 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.

ČSV
Závěrečná ustanovení

I . Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru půjčitele vypůjčitel výslovně prohlašuje, že je
5 touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů půjčitelem
5 ohledem na zákon č. 10611999 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. 10611999 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 podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registw smluv Czákon o registru smluv“).
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3 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
smšuv.

4 Smluvní strany se zavazují označit veškeré informace, které by mohly ohrozit
vypůjčovaná díla návodností ke krádeži či vloupání. aby tyto informace nebyly součásti
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

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

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

7 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinně. zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy ůčinná. Strany se zavazují nahradit neúčinně
ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného,

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

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

I O, 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.

I I ‘ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

12. Rada Kraje Vysočina na svém zasedáni dne 21. 11. 2017 usnesením č. RK-37-
2017-13 udělila souhlas s uzavřením této smlouvy.

V Novem Meste na Morave dne r ř 1 V Novem Meste na Morave dne ĺ

Za půjčitele: Za vypůjčitele:

Daniel Šimek

‘),. : ‘ .

PhDr. Josef Chalupa




