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IL-W/AU‘7- SMLOUVA
o právu pořizovat a užívat reprodukce sbírkových předmětů Č. 111-56/2020

v':
IV

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427, DIČ: CZ00101427

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. Pr 34
bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. účtu 9537621/0100

zastoupená
(dále jen posk

a

2. Statutární město Brno

Dominikánské nám, 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

zastoupené JUDr. Markétou
ověřen

(dále jen nabyvatel)

TAKTO:

I.

Předmět a účel smlouvy

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že má svěřeny do užívání tyto sbírkové předměty:

fotografie č. 243994 - model pavilonu 2 na BVV

1.2 Poskytovatel má na základě práva užívání k výše uvedeným sbírkovým předmětům právo

zřizovat licenci k pořizování reprodukcí těchto sbírkových předmětů.
Reprodukcí pro účely této smlouvy účastníci rozumí skenování a digitální fotografování.
Nabyvatel má právo pořídit 1 ks reprodukcí sbírkových předmětů uvedených v odstavci

1.1 technikou dle odstavce 1.3.

1.5 Nabyvatel má právo užít poskytnuté reprodukce výlučně k těmto účelům:

Publikování v rámci časové osy, která bude zachycovat výstavbu vybraných budov ve
městě Brně od roku 1900. Časová osa bude umístěnaformou velkoplošného banneru _
budově na Pohořelci (Kobližná 22). Banner bude součástí druhého ročníku festivalu

„Kam kráčíš, Brno?", který se věnuje rozvoji města Brna a přibližujejej široké veřejnosti.

1.6 Nabyvatel nesmí užívat pořízené reprodukce k jiným účelům. K jakémukoliv dalšímu užití

reprodukcí je nutný výslovný souhlas poskytovatele.
1./ V píspadě nedodržení podmínek této smlouvy ztrácí nabyvatel právo k užívání reprodukcí

ke smluvenému účelu a zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

1.3
1.4
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Další ujednání

2.1 Reprodukování sbírkových předmětů provede poskytovatel.

2.2 Pří publikaci reprodukcí bude u nich výslovně uvedeno: Ze sbírky Muzea města Brna,

Sbírka Muzea města Brna, případně © Muzeum města Brna.

2.3 Právo jednorázového užití reprodukce, podle této smlouvy, se poskytuje za dohodnutou

cenu 484 Kč vč. DPH za snímek. Na celkovou částku 484 Kč vč. DPH za 1 snímek vystaví

poskytovatel fakturu.
2.4 Nabyvatel se zavazuje předat poskytovateli fotodokumentaci realizovaného banneru,

kterýje uveden v oddílu i. v odstavci 1.5 této smlouvy, a jeho elektronickou verzi ve

formátu *.pdf.
2.5 Kontaktní osoba:

pacasova.martin
2.6 Kontaktní osoba za

.v>

ni.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva

nabyvatel.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

V Brně dne 25. 8. 2020
ra BrSts. -i
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