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[
ZÁMĚR VÝPŮJČKY NEBYTOVÝCH PROSTOR GALERIE POD RADNICÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE
V BUDOVĚ RADNICE NA ULICI SYCHROVA Č. P. 15, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr výpůjčky nebytových prostor Galerie pod radnicí na období od
01.03.2019 do 31.12.2019 za účelem přípravy a pořádání výstav. Nebytové prostory o celkové výměře
176 m2 se nachází v přízemí budovy radnice č. p. 15, která je součástí st.p.č. 116, ulice Sychrova, v obci
a katastrálním území Ústí nad Orlicí, situační plánek prostor viz příloha.
Důvod záměru výpůjčky: Existence veřejného zájmu tj. maximální podpora dostupnosti výstav pro
veřejnost všech věkových kategorií - bezplatný vstup.
Zájemci o výpůjčku se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné programové nabídky


NA ADRESU:

Město Ústí nad Orlicí
Kancelář tajemníka
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí



V TERMÍNU:

do pátku 8. února 2019 do 10:00 hodin.



V ROZSAHU:
 vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o výpůjčce (viz příloha);
 zpracovaný a podepsaný popis programové nabídky navrhovaných výstav pokrývající výše
uvedené období a obsahující minimálně 7 výstav, každá trvající minimálně 17 kalendářních dnů.
Rozsah programové nabídky musí obsahovat – požadovaný termín výstavy (od-do), počet dnů
nutných na přípravu výstavy a její deinstalaci, název a stručný popis jednotlivých výstav,
předpokládané celkové náklady na realizaci výstavy a požadovanou výši individuální dotace od
Města Ústí nad Orlicí (viz příloha);
 vyplněná a podepsaná čestná prohlášení (viz přílohy).



MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO:
 zrušit záměr výpůjčky bez udání důvodu;
 odmítnout všechny předložené programové nabídky;
 přijmout nabídky na přípravu a pořádání výstav od různých zájemců, v různých termínech;
 užívat předmět výpůjčky pro svou potřebu, oznámí-li to vypůjčiteli alespoň tři dny předem.

Tento záměr byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 21.01.2019 pod číslem usnesení
163/9/RM/2019. Bližší informace o tomto záměru Vám sdělí Městský úřad Ústí nad Orlicí – kancelář
tajemníka, Bc. Radomíra Hájková.
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