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Evropská unie 

Evropský fond pro regionální rozvoj //>'*'*•* 

Investice do vaší budoucnosti 
ROP 
Jihovýchod 

KUJIP00X6HQ6 

Kraj Vysočina 

Smlouva o výpůjčce 
uzavřená v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, radní kraje 
IČO: 70890749 

(dále jen „půjčíte!") 

a 

Město Hrotovice 
se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice 
zastoupený: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou 
IČO: 00289426 

(dále jen „vypůjčíte!") 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je výpůjčka samostatně stojícího informačního kiosku - sériové 
číslo: 132 128 028, inventární číslo: KUJIH000X599, pořizovací hodnota: 97 510,27 Kč-
pořízeného v rámci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, spolufinancovaného 
Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen 
„předmět výpůjčky") za účelem jeho umístění v Památníku F. B. Zvěřiny, nám. 8. května 
1, 675 55 Hrotovice a využití k prezentaci digitalizovaných sbírkových předmětů muzeí, 
galerií a pamětních síní zapojených do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line 
prostřednictvím speciální webové prezentační aplikace přístupné na odkazu 
www.mgvysociny.cz a dále k využití pro přístup návštěvníků k veřejnému internetu. 

2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky. 

3. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky bezplatně vypůjčiteli. 

4. Doba výpůjčky se stanoví do 31. 12. 2018. 

Článek II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému 
užívání. O předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli byl sepsán předávací protokol. 

2. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s účelem, který byl ve 
smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit jej před poškozením, 
odcizením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za veškeré škody, které 
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vzniknou během doby výpůjčky na shora uvedeném předmětu výpůjčky jakýmkoliv 
způsobem, a to včetně škod vzniklých živelnou událostí nebo zásahem zjištěné 
i nezjištěné třetí osoby. 

3. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby 
zapůjčení, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně nebo jestliže jej užívá 
v rozporu s účelem, kterému slouží. 

4. Náklady spojené s provozem předmětu výpůjčky hradí vypůjčitel. 

5. V případě poruchy předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen tuto skutečnost oznámit 
prostřednictvím e-mailu zástupci odboru informatiky (e-mailová adresa: matys.d@kr-
vysocina.cz) a zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (e-mailová 
adresa: prokesova.a@kr-vysocina.cz), a to bez zbytečného odkladu. 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží vypůjčitel a jedno 
půjčitel. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

5. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2013 
a o jejím uzavření rozhodnuto usnesením č. 2228/40/2013/RK. 

V Jihlavě dne 23. 12. 2013 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

'V1.|STO HROTOVICE 
Npfll: S, (ívStna č. 1 
i-?! || Hrotovice 

16:082 89 428 @ 

za půjčitele 
RNDr. Marie Kružíková 

členka rady kraje 

za vypůjčitele 
Mgr. Hana Škodová 

starostka 
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