
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
45. Rady města

konané dne 26.7.2021

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky (NKZ NMNM) a smlouva o pronájmu 
vývěsní skříňky (Horácká Galerie NMNM)

Město obdrželo od Horácké Galerie v Novém Městě na Moravě žádost o pronájem vývěsní skříňky na ulici Školní 
a na ulici Nádražní za účelem propagace činnosti této  organizace. Zároveň Novoměstská kulturní zařízení Nové 
Město na Moravě požádala o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č.1 na ulici Školní, a to dohodou. 
Radě města je předložen návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky s NKZ Nové 
Město na Moravě a návrh na uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skříňky č. 1 na ulici Školní a smlouvy o 
pronájmu 1 vývěsní skříňky o rozměru 1800 x 1200 mm na ulici Nádražní s Horáckou Galerií Nové Město na 
Moravě.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 1 na ulici Školní ze dne 02.12.2011, 
mezi Městem Nové Město na Moravě jako půjčitelem a Novoměstskými kulturními zařízeními se sídlem 
Tyršova 1001, 592 31 NMNM, IČ: 003 72 854 jako vypůjčitelem, a to ke dni 31.07.2021.

2. uzavření Smlouvy o pronájmu na vývěsní skříňku č.1 na ulici Školní a na vývěsní skříňku, s inventárním 
číslem MUNMH0004PV6, na ulici Nádražní, mezi městem Nové Město na Moravě jakožto 
pronajímatelem a Horáckou Galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, 592 
31  Nové Město na Moravě, IČ: 001 67 959 jakožto nájemcem, za účelem propagace činnosti Horácké 
galerie, na dobu neurčitou od 01.08.2021, s finanční úhradou 800 Kč / rok + DPH.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Petr Ptáček

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu 
usnesení.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1. Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě, jako vypůjčitel 
požádala město Nové Město na Moravě, jako půjčitele o uzavření dohody 
o ukončení Smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 1 na ulici Školní a to k 
31.07.2021. Mezi městem Nové Město na Moravě a Novoměstskými 
kulturními zařízeními Nové Město na Moravě bude uzavřena dohoda o 
ukončení Smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č.1 na ulici Školní a to k 
31.07.2021.

2. Horácká Galerie v Novém Městě na Moravě požádala o možnost 
pronájmu vývěsní skříňky v ulici Školní a v ulici Nádražní, v majetku 
města, za účelem propagace činnosti organizace. Mezi městem Nové 
Město na Moravě, jako pronajímatelem a Horáckou Galerií Nové Město na 
Moravě příspěvkovou organizací, jako nájemcem, bude uzavřena 
Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky č.1 na ulici Školní na dobu 
neurčitou, od 01.08.2021 s finanční úhradou 400 Kč/rok + DPH. a 
Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky s inventárním 
číslem MUNMH0004PV6 (1ks vývěsní skříňky) na ulici Nádražní na dobu 
neurčitou, od 01.08.2021 s finanční úhradou 400 Kč/rok + DPH.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost o pronájem vývěsních skříněk na ul. Školní a 
Nádražní ze dne 11.06.2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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