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Město Ústí nad Orlicí 
kancelář tajemníka 
 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/5465/2018/OKT/háj 

4794/2017 
Vyřizuje: Hájková Radomíra, Bc. 

Ze dne:  Číslo spisu: 4794/2017 Tel: +420 777 736 559 
  Poč. listů: 1 E-mail: hajkova@muuo.cz  
  Poč. příloh: 5 Datum: 14.02.2018 
  Poč. lis. př.: 18 Místo: Ústí nad Orlicí 

[ 
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 
19.03.2018 do 31.12.2018 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 pronájem 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 2. března 2018 do 10:00 hodin. 

 V ROZSAHU: 
 vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o výpůjčce (viz příloha); 
 zpracovaný 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 pronájmu bez udání důvodu;  
 odmítnout všechny předložené programové nabídky;  
 přijmout nabídky na přípravu a pořádání výstav od různých zájemců, v různých termínech;  
 užívat předmět nájmu pro svou potřebu, oznámí-li to nájemci alespoň tři dny předem. 

 

Tento záměr byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 12. 2. 2018 pod číslem usnesení 
2669/111/RM/2018. Bližší informace o tomto záměru Vám sdělí Městský úřad Ústí nad Orlicí – kancelář 
tajemníka, Bc. Radomíra Hájková.  

] 
 
 
 
Vyvěšeno dne:     14.02.2018                                                      Sejmuto dne: ….. 

mailto:hajkova@muuo.cz


 
strana 1/4 

 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE NEBYTOVÝCH PROSTOR 
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Město Ústí nad Orlicí  
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města 
IČ:  00279676 
DIČ:  CZ00279676 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 9005-527611/0100 
jako vlastník (dále jen „půjčitel“) 
 

a 
 

… … … … … … 
se sídlem … … … … … … 
zastoupený:  … … … … … … 
IČ:   … … … … … … 
DIČ:  … … … … … … 
Bankovní spojení: … … … … … … 
Číslo účtu: … … … … … … 
jako uživatel (dále jen „vypůjčitel“) 
 

dále také „smluvní strany“ 
 

článek II. 
PŘEDMĚT VÝPŮJČKY 

II.I. Půjčitel je vlastníkem pozemku st.p.č. 116, v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, jehož součástí 
je budova č.p. 15, na adrese Sychrova 15, 56201 Ústí nad Orlicí, vedená v katastru nemovitostí na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Uvedené 
prostory jsou graficky specifikovány v situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. 

II.II. Půjčitel přenechává na základě této smlouvy vypůjčiteli k užívání:  

 

A) nebytové prostory  
 

NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (ZAOKROUHLENO) ČÍSLO MÍSTNOSTI 

výstavní síň 45 m2 001 

zasedací místnost 75 m2 002 

vstupní hala (foyer) 22 m2 003 

šatna (garderoba)   4 m2 006 

WC 15 m2 007,008,009,010,012,013 

sklad k výstavní síni   6 m2 014 

čajová kuchyně   3 m2 015 

přídavná šatna    6 m2 017 

Celková výměra plochy 
pronajatých prostor 

176 m2 x 
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B) vnitřní movité vybavení, které je specifikováno v příloze č. 3 této smlouvy. 

 
článek III. 

ÚČEL VÝPŮJČKY 

III.I. Vypůjčitel bude užívat nebytové prostory za účelem přípravy a pořádání výstav uvedených v příloze 
č. 2 této smlouvy,  při dodržení této provozní doby: 

 

DEN V TÝDNU DOPOLEDNE ODPOLEDNE 

Pondělí zavřeno zavřeno 

Úterý 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Středa 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Čtvrtek 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Pátek 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Sobota zavřeno 14:00 – 17:00 

Neděle zavřeno 14:00 – 17:00 

x x x 

III.II. Vstup pro veřejnost na jednotlivé pořádané výstavy, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, bude 
zdarma. 

III.III. Půjčitel prohlašuje, že prostory i vybavení vypůjčuje z důvodu existence veřejného zájmu tj. 
maximální podpory dostupnosti výstav pro veřejnost všech věkových kategorií. 

 
článek IV. 

DOBA VÝPŮJČKY 

IV.I. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor se uzavírá na dobu určitou, a to: 

 

od … … … … ... … 2018 do … … … … … ... 2018 

IV.II. O předání a převzetí předmětu výpůjčky bude pořízen písemný protokol, který bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran. 

 
článek V. 

SKONČENÍ VÝPŮJČKY 

V.I. Výpůjčka skončí:  a)  uplynutím sjednané doby výpůjčky, 
b) před uplynutím doby výpůjčky na základě dohody smluvních stran,  
c) písemnou výpovědí ze strany půjčitele, pokud užije vypůjčitel předmět 

výpůjčky v rozporu s touto smlouvou nebo půjčitel nevyhnutelně potřebuje 
předmět výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy 
předvídat, 

d) písemnou výpovědí ze strany vypůjčitele, poruší-li půjčitel zvlášť závažným 
 způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

V.II. Pro výpověď dle čl. V.I. písm. c) platí, že výpověď musí být druhé straně doručena. Výpovědní lhůta 
činí patnáct kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. Pro případ, že vypůjčitel nebude prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v sídle 
označeném v záhlaví této smlouvy zastižen, dohodly se smluvní strany, že za den doručení výpovědi 
bude považován den následující po tomto nezastižení.  

V.III. Pro výpověď dle čl. V.I. písm. d) platí, že výpověď musí být druhé straně doručena. Výpovědní lhůta 
činí patnáct kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. 
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V.IV. Poslední den trvání výpůjčky je vypůjčitel povinen předat nebytové prostory v takovém stavu, 
v jakém byly v době, kdy je převzal, s přehlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. Ke dni 
vrácení předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol.  

 
článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI PŮJČITELE 

VI.I. Půjčitel je povinen zajistit řádný výkon práv vypůjčitele po celou dobu užívání předmětu výpůjčky, a 
to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu smlouvy, tak i účelu výpůjčky nebytových prostor. 

VI.II. Půjčitel je povinen zabezpečit úklid WC, kuchyňky, šatny a přístupové cesty, a to v rámci běžné 
údržby těchto nebytových prostor. 

VI.III. Půjčitel je povinen zabezpečit běžné opravy předmětu výpůjčky nahlášené vypůjčitelem. 

VI.IV. Půjčitel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny vstupovat do prostor tvořících předmět 
výpůjčky, a to zejména za účelem údržby, oprav a kontroly dodržování podmínek smlouvy. 

VI.V. Půjčitel má právo využít předmět výpůjčky pro svou potřebu, oznámí-li to vypůjčiteli alespoň tři 
dny předem. 

VI.VI. Půjčitel si vyhrazuje právo na výlučné užívání prostor tvořících předmět výpůjčky v těchto 
termínech:  

 úterý 25. 9. 2018 

 úterý 2. 10. 2018  

 pátek 5. až neděle 7. 10. 2018 

 pondělí 3. až pátek 7. 12. 2018  

 

článek VII. 
PRÁVA A POVINNOSTI VYPŮJČITELE 

VII.I. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky pouze v rozsahu a k účelu stanovenému touto 
smlouvou. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání jinému subjektu.  

VII.II. Vypůjčitel je povinen zajistit na vlastní náklady během pořádané akce pořadatelskou službu 
v dostatečném počtu pořadatelů k udržení pořádku a k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků a 
ochraně majetku půjčitele. Jména a bydliště pořadatelů budou kdykoliv k dispozici v knize pořadatelské 
služby, kterou vypůjčitel na požádání předloží půjčiteli. Služby spojené s provozem občerstvení a obsluhu 
si zajistí na vlastní náklady vypůjčitel. 

VII.III. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář, zejména v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných předpisů (předpisů BOZP, hygienických předpisů, 
předpisů o ochraně majetku a požární ochrany apod.). 

VII.IV. Vypůjčitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli potřebu oprav předmětu 
výpůjčky, a to buď písemně, nebo telefonicky.  

VII.V. Vypůjčitel je povinen zajistit užívání předmětu výpůjčky způsobem odpovídajícím běžnému 
provozu a opotřebení. V případě, že dojde v době užívání předmětu výpůjčky vinou vypůjčitele ke zničení 
zařízení či vybavení (např. vybavení čajové kuchyně) půjčitele, uhradí vypůjčitel způsobenou škodu. 

VII.VI. Vypůjčitel je povinen, v souladu s čl. VI.V. této smlouvy, strpět omezení a učinit takové kroky, aby 
mohl půjčitel předmět výpůjčky pro svou potřebu řádně užívat. 

VII.VII. Vypůjčitel má protokolárně předánu sadu klíčů. V případě ztráty nesmí vypůjčitel pořídit kopii 
žádného z klíčů. Vypůjčitel odevzdá půjčiteli po ukončení výpůjčky veškeré předané klíče. 
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článek VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VIII.I. Osobami odpovědnými za plnění obsahu této smlouvy jsou určeny: 

- ze strany půjčitele:  
vedoucí kanceláře tajemníka - Bc. Radomíra Hájková, telefon: +420 777 736 559  

 odborný referent kanceláře tajemníka - Josef Řehůřek, telefon: +420 777 736 317 
- ze strany vypůjčitele:   

… ... … … … … ... … … … … ... … … …  

VIII.II. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, které budou 
schváleny příslušnými orgány vypůjčitele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

VIII.III. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž vypůjčitel obdrží 
jedno vyhotovení a půjčitel dvě vyhotovení. 

VIII.IV. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

VIII.V. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou řádně seznámily, souhlasí s celým jejím 
obsahem a na důkaz toho ji podepisují. 

VIII.VI. Záměr výpůjčky nebytových prostor uvedených v této smlouvě byl schválen Radou města Ústí 
nad Orlicí dne 12.02.2018 pod usnesením č. 2669/111/RM/2018 a Městem Ústí nad Orlicí zveřejněn na 
úřední desce od ………….2018 do ………….2018. K uzavření této smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 
dala souhlas Rada města Ústí nad Orlicí podle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne ………….2018  usnesením č. …../…/RM/2018. 
 
 
 
V Ústí nad Orlicí, dne … … … … … …    V … … … … … …, dne … … … … … … 
 
 
 
 
 
 
 
… ... … … … … ... … … … … ... … … …    … ... … … … … ... … … … … ... … … … 
Město Ústí nad Orlicí      Vypůjčitel: 
Petr Hájek, starosta města     … ... … … … … ... … … … … ... … … … 
 
 
 
 
 
 

 





Celkové předpokládané náklady:

Celková požadovaná dotace:

Termín výstavy Výstava - název Specifikace výstavy
Příprava 

(počet dnů)

Předpokládané 

celkové náklady

Požadavek   

dotace města

Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

P R O G R A M O V Á   N A B Í D K A

Název a adresa pořadatele:





















Příloha k Záměru 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

zájemce k podání nabídky v rámci zveřejněného záměru výpůjčky nebytových 
prostor v objektu č.p. 15, Sychrova ulice, v obci a katastrálním území Ústí nad 
Orlicí  - Galerie pod radnicí 
 
 

Zájemce:  

Statutární zástupce:  

IČ / DIČ:  

Se sídlem:  

 

Zájemce  prohlašuje,  že  jako účastník výběrového řízení :  
 

I .  

a)  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  
 trestným činem pro účely prokázání splnění základní způsobilosti analogicky se rozumí: 

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti 
na organizované zločinecké skupině, 
 - trestný čin obchodování s lidmi, 
 - tyto trestné činy proti majetku: 
     1. podvod, 
   2. úvěrový podvod, 
     3. dotační podvod, 
     4. podílnictví, 
     5. podílnictví z nedbalosti, 
     6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
     7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. 
 - tyto trestné činy hospodářské: 
     1. zneužití informací a postavení v obchodním styku, 
     2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
     3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
     4. pletichy při veřejné dražbě, 
     5. poškození finančních zájmů Evropské unie. 
 - trestné činy obecně nebezpečné, 
 - trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
 - tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 
     1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 
     2. trestné činy úředních osob, 
     3. úplatkářství, 
     4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 



Příloha k Záměru 

 

 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele. 
 

II. 
- je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci; 

 
 
 
 

 
V ......................................., dne  ............  
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

podpis osoby oprávněné jednat za zájemce 
 
 



Příloha k Záměru 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

zájemce k podání nabídky v rámci zveřejněného záměru výpůjčky nebytových 
prostor v objektu č.p. 15, Sychrova ulice, v obci a katastrálním území Ústí nad 
Orlicí  - Galerie pod radnicí 

 
 

Zájemce:  

Statutární zástupce:  

IČ / DIČ:  

Se sídlem:  

 

 

 
Zájemce  prohlašuje,  že:  

 
nedluží Městu Ústí nad Orlicí nebo jím zřízeným a založeným subjektům žádné finanční prostředky. 

 
 
 
 

 
V ......................................., dne  ............  

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

podpis osoby oprávněné jednat za zájemce 
 
 


