Štěpánská 47, Praha 1

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0535 ze dne 28.05.2019

Smlouva o využití výstavních ploch v Galerii 1

Poskytovatel prostoru Galerie 1:
městská část Praha 1, IČ: 00063410
Vodičkova 18/681, Praha 1, PSČ 115 68
zastoupená …………..

Vystavovatel:
Jméno organizace:
Jméno a kontakt zodpovědné osoby:
I.
1. Poskytovateli je svěřen pozemek parc. č. 2045 k. ú. Nové Město, Praha, jehož součástí je
budova s č. p. 639 k. ú. Nové Město, Štěpánská 47 (Dále jen „Dům“).
2. V Domě se nachází nebytové prostory Galerie 1 s výstavními plochami vyznačenými
v půdorysném plánu podlaží (dále jen „Výstavní plocha“).
3. Poskytovatel je oprávněn pronajímat Výstavní plochy jednotlivým autorům či vlastníkům
uměleckých děl na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR.._........ ze dne ………
4. Vystavovatel prohlašuje, že je autorem děl, která jsou specifikována v příloze č. 1 této smlouvy
(Dále jen „Umělecká díla“) a dále, že k Uměleckým dílům neposkytl výhradní práva, která by
byla v rozporu s touto smlouvou.
II.
1. Poskytovatel dává touto smlouvou Vystavovateli Výstavní plochu do bezplatného užívání za
účelem vystavení jeho uměleckých děl specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, a to v době
od …… do ….
2. Vystavovatel je povinen Výstavní plochu využít, a to pouze k vystavení Uměleckých děl.
3. Vystavovatel touto smlouvou uděluje Poskytovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití
reprodukcí Uměleckých děl za účelem propagace výstavy a Galerie 1, a to na dobu od …. do ….
III.
1. Poskytovatel se zavazuje vlastním nákladem zajistit organizační chod Galerie 1 a její pravidelný
úklid nejméně 1x týdně.
2. Poskytovatel se zavazuje propagovat výstavu zejména na svých sociálních sítích. Vystavovatel
povinnost …. dní před samotnou instalací výstavy poskytnout Poskytovateli podklady
k přípravě propagace.
3. Instalaci Uměleckých děl si zajišťuje na vlastní náklad Vystavovatel s tím, že jakékoliv úpravy
Výstavních ploch vyžadují předchozí souhlas Poskytovatele. Po skončení výstavy je
Vystavovatel povinen předat Poskytovateli Výstavní plochu ve stavu v jakém ji předtím převzal.
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4.
5.
6.
7.

8.

Za účelem instalace Uměleckých děl je Vystavovatel oprávněn vstupovat do Galerie 1.
Konkrétní způsob bude vždy záležet na domluvě s Poskytovatelem.
Vystavovatel není oprávněn zasahovat do jiných částí Galerie 1 mimo Výstavní plochu.
Jako součást výstavy může Vystavovatel použít dvě televizní obrazovky, nesmí však s nimi
manipulovat bez předchozí dohody s Poskytovatelem.
Vystavovatel je povinen dodržovat stanovenou otevírací dobu Galerie 1. Vstup do prostor
Galerie 1 mimo otevírací dobu je možný pouze po domluvě s Poskytovatelem.
Vystavovatel je povinen pojistit si svá díla proti poškození, ztrátě, krádeži a loupeži.
Poskytovatel s ohledem na skutečnost, že Výstavní plochu poskytuje bezúplatně, neručí
a neodpovídá za vystavená Umělecká díla. Vystavovatel bere na vědomí, že Poskytovatel
v Galerii 1 nezajišťuje ostrahu Uměleckých děl.
Vystavovatel je povinen poslední den bezplatného užívání Výstavní plochu vyklidit.
Nesplněním této povinnosti je Vystavovatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Poskytovatel je navíc oprávněn Výstavní plochu
po skončení sjednané doby užívání vyklidit svépomocí a vyklizená Umělecká díla vhodně
uskladnit na náklady Vystavovatele.
IV.

1. Za poskytovatele je ve věcech provozních a ekonomických oprávněna jednat produkční:
……………., kontakt: …. Vystavovatel je povinen dbát jejích pokynů, ať už přímých nebo
zprostředkovaných, které se týkají provozu Galerie 1 a způsobu užití Výstavních ploch.
2. Za vystavovatele je ve věcech provozních a ekonomických oprávněn jednat …………, kontakt: …
V.
1. Poskytovatel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy, splnil všechny náležitosti zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a je tak oprávněn platně projevit svou vůli tak, jak je
zaznamenána v této smlouvě.
2. Vystavovatel souhlasí s tím, že tato smlouva bude evidována v centrální evidenci smluv
Poskytovatele, která může být veřejná. Zároveň bere na vědomí, že Poskytovatel je osobou
povinnou k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, proto obsah této smlouvy a informace týkající se vzniku této smlouvy může být
poskytnuta třetím osobám.
3. Tato smlouva je uzavřena v počtu dvou vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno.
4. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá dnem jejího podpisu všech účastníků smlouvy.

V Praze:……………………………………………

V Praze:……………………………………………

Vystavovatel:…………………………………….

Poskytovatel:…………………………………….
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