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Klub seniorů 
ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje činnost organizací, které pracují s občany města nebo se o 
ně starají. Jednou z aktivit, kterou podporuje, je Klub seniorů v budově Pojišťovny, Dolní 165/1, 
Žďár nad Sázavou. Tento klub bezplatně využívají spolky sdružující seniory a osoby se 
zdravotním postižením. 
NÁVRH USNESENÍ: 
1. Rada města schvaluje podporu města Žďáru nad Sázavou na zajištění provozu Klubu seniorů 

v budově na ul. Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou z rozpočtu města 
2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené 30.1.2007 

mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou,  včetně  
Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2008, v předloženém znění. 

3. Rada města uděluje souhlas osobám uvedeným v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, ke 
zřízení sídla organizace na adrese Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor sociální 

Předkládá: 

Odbor sociální 
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Popis 
Město Žďár nad Sázavou podporuje činnost organizací a spolků, které pracují s občany města 
nebo se o ně starají. Jednou z těchto organizací je i Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou, 
které byly zapůjčeny prostory v budově Pojišťovny, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou. Tato 
organizace umožňuje i ostatním klubům a spolkům sdružující seniory a osoby se zdravotním 
postižením využívat dané prostory ke své činnosti. 
 
 
Geneze případu 
Rada města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 4. 12. 2006 schválila výpůjčku nebytového 
prostoru v budově Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou pro schůzovní činnost Svazu důchodců ČR, 1. 
MO Žďár nad Sázavou s tím, že náklady na služby s užíváním nebytových prostor budou hrazeny 
městem Žďár nad Sázavou.  
Na svém zasedání dne 8. 1. 2007 Rada města Žďáru nad Sázavou uložila příspěvkové organizaci 
Cerum (dnes Sportis) uzavřít smlouvu o výpůjčce tří kanceláří v budově Dolní 165/1, Žďár nad 
Sázavou se Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou. 
Rada města rozhodla, že energie související s výpůjčkou bude hradit Svaz důchodců ČR, 1. MO 
Žďár nad Sázavou. Město poskytne Svazu důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou příspěvek na 
úhradu energií až do výše skutečných nákladů za předpokladu, že Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár 
nad Sázavou umožní bezplatné užívání zapůjčených prostor ostatním organizacím sdružujícím 
seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou měl a stále má oprávnění a povinnost poskytovat 
vypůjčené prostory třech kanceláří označených čísly 303, 304 a 305 ve 3. NP v budovy na ulici 
Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou organizacím a spolkům pracujícím se seniory a osobami se 
zdravotním postižením a uzavíral s nimi podnájemní smlouvu.  
Klub seniorů využívá v současné době 11 klubů a spolků. Prostory klubu slouží zejména na 
schůze, cvičení, besedy, přednášky, promítání videa a fotografií a další aktivity. Tyto prostory 
měsíčně průměrně využije až 820 osob, které zde stráví cca 170 hodin.  
Činnost jednotlivých klubů a spolků je velmi rozmanitá a měsíční počet osob příchozích do klubu 
svědčí o tom, že je i hojně využívána občany města. Spolky a organizace zde mohou organizovat 
neziskové aktivity. 
Určitou odchylkou byla činnost UNIVERZA. Tento zde dřívějším vedením organizoval i přednášky 
a semináře, na kterých byl vybírán pevně stanovený příspěvek.  
Dne 15. 2. 2016 jsem se zúčastnil jednání rady klubu, kde jsem zástupcům všech klubů a spolků 
sdělil, že se připravuje materiál pro radu města, kde by měl být vyspecifikován účel využívání 
Klubu seniorů, podmínky jeho využívání, doporučení ke schválení konkrétních klubů a spolků, 
které budou moci prostory klubu využívat a které si na adrese klubu budou moci zřídit sídlo 
organizace. Vyzval jsem je, aby mi poslali potřebné informace. 
Vyzval jsem na jednání nové zástupce UNIVERZA, abychom našli společné řešení. Na 
samostatném jednání jsem zástupce UNIVERZA upozornil na problémy, ke kterým dřívějším 
vedením docházelo. Dohodli jsme se na tom, že se činnost UNIVERZA rozdělí na spolkovou 
činnost a na činnost jednotlivců, kteří pod hlavičkou UNIVERZA pořádali různé přednášky a 
semináře za úhradu. Dále jsme se dohodli na zaměření, posláním a cílové skupině UNIVERZA.  
UNIVERSUM svou činnost zaměřuje na osoby v sociálně tíživé či krizové životní situaci. Např. při 
změně zdravotního stavu a nutnosti učinit změnu, po propuštění ze zaměstnání, po odchodu 
dospělých dětí z domova, po rozvodu, po úmrtí blízké osoby aj. Na UNIVERZUM se obracejí i 
rodiče pečující o nezletilé děti a děti s postižením. Je pravdou, že se do podobné situace může 
dostat každý člověk. Činnost UNIVERZA je poměrně široká a některými nabízenými aktivitami 
může osobám v tíživé životní situaci pomoci. UNIVERZUM je tedy srovnatelné s ostatními kluby 
s polky, které Klub seniorů vyžívají. 
Po upřesnění jsme společně jednali s předsedkyní Svazu důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou, 
která souhlasila s tím, aby UNIVERSUM za stanovených podmínek Klub seniorů mohl využívat. 
Doporučuji, aby byl UNIVERSUM zařazen mezi kluby a spolky, které mohou bezplatně využívat 
Klub seniorů a aby si zde mohli zřídit sídlo organizace. 
 



Doporučujeme, aby rada města schválila bezplatné využívání prostorů Klubu seniorů, Dolní 165/1, 
Žďár nad Sázavou těmto organizacím: 

− Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou 
− Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace Žďár nad Sázavou 
− Sdružení křesťanských seniorů, z.s. 
− Parkinson klub Žďár nad Sázavou 
− Svaz diabetiků - územní organizace Žďár n / Sáz.  
− Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Žďár nad Sázavou 
− Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina,o.p.s. 
− Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Žďár nad Sázavou 
− Unie ROSKA reg. org. Roska Žďár z.p.s. 
− UNIVERZUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
− Klub endoprotéz 

 
Sportis uzavře se Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou dodatek ke stávající smlouvě o 
výpůjčce s tím, že Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou bude moci prostory Klubu seniorů 
podnajmout výše uvedeným organizacím. Organizace v podnájmu budou moci prostory klubu 
využívat pouze pro svou činnost (setkání, schůze, přednášky, besedy, cvičení, edukace, apod.). 
Činnost spolků zde nesmí být výdělečná. Doporučujeme však, aby kluby a spolky mohly při svých 
aktivitách vybírat dobrovolné vstupné na úhradu cestovného, popř. lektorného lektorovi. 
Dobrovolné vstupné však může sloužit pouze pro potřeby lektora. Toto doporučuji vzhledem 
k tomu, že většina klubů a spolků má problém s tím, aby při některých přednáškách a seminářích 
mohly vybírat dobrovolné vstupné na úhradu cestovného, popř. lektorného lektorovi.  
Dále doporučujeme, aby rada města udělila souhlas výše uvedeným se zřízením sídla organizace 
na adrese Klubu seniorů. Tento návrh podáváme z toho důvodu, že většina spolků má sídlo spolku 
u některého člena na jeho soukromé adrese. Při odchodu tohoto člena z vedení se musí měnit 
adresa sídla spolku, což je administrativně podstatně náročnější než změna předsedy. Je to i 
z důvodu doručování písemností apod.  
 
Předkládaný materiál projednala na svém zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní dne 13. 4. 2016 s tímto usnesením: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města ke schválení materiál 
Klub seniorů. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
Návrh řešení:  
Uvedeno v materiálu. 
 
 
Varianty návrhu usnesení:  
Nejsou varianty 
 
 
Doporučení předkladatele: 
Schválit navržené usnesení 
 
 
 
Stanoviska: Nejsou 

 
 
 
 
 



Dodatek č. 2 
 

Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30. 1. 2007, ve znění Dodatku č. 1  
uzavřeného dne 29. 12. 2008 mezi: 

 
1. Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 295 841 
 

zastoupené 
 

Příspěvkovou organizací Sportis Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 657 59 800, zastoupenou ředitelem MVDr. Vladimírem Kovaříkem (dále jen půjčitel) 
 

a 
 
 

2. Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou, se sídlem Okružní 23/8, 591 01 Žďár nad 
Sázavou  
IČ: 751 10 571, zastoupeným statutárním zástupcem, paní Emílií Benešovou (dále jen 
vypůjčitel) 

 
I. 

Článek IV. se mění takto: 
 

Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který bal ve smlouvě dohodnut 
a je povinen chránit ji před poškozením nebo zničením. Dále je povinen udržovat užívané 
prostory v řádném a provozuschopném stavu, čistotě a pořádku a na své náklady 
zabezpečovat drobné opravy a obvyklé udržovací práce. Veškeré změny a úpravy předmětu 
výpůjčky může půjčitel provádět pouze na základě písemného souhlasu půjčitele. 
Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání jiné právnické nebo fyzické 
osobě mimo níže uvedené organizace: 

 
− Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou 
− Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace Žďár nad Sázavou 
− Sdružení křesťanských seniorů, z.s. 
− Parkinson klub Žďár nad Sázavou 
− Svaz diabetiků - územní organizace Žďár n / Sáz.  
− Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Žďár nad Sázavou 
− Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 
− Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Žďár nad Sázavou 
− Unie ROSKA reg. org. Roska Žďár z.p.s. 
− UNIVERZUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
− Klub endoprotéz 

 
II. 

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 18. 4. 2016 usnesením číslo 
599/2016/OS. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………….………………………………… 
 půjčitel    vypůjčitel 
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Zprava o cinnosti Klubu senioru a Svazu duchodcu CR. 1. MO Zd'ar nad Saz. za rok 2015 

Ve smyslu bodu III., odst. 3.2 d) Verejnopravni smlouvy o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu mesta 
Zd'aru nad Sazavou predkladame zaverecnou zpravu 0 cinnosti Klubu senioru a SDCR a vyuziti 
pfedmetnych prostoru za r. 2015. 

Klub senioru pouziva 3 mistnosti v budove na Dolni ul. c. 165/1. 

Uzivatele Klubu senioru : 
· 1. Svaz duchodcu Ceske republiky 

2. Svaz postizenych civilizacnimi chorobami- (klub respiriku, klub diabetiku a klub kardiaku) 
··3.ROSKA 

4. Klub endoprotez 
, 5. Svaz telesne postizenych 
6. Sdruzeni krest'ansk)'ch senioru 
7. Svaz diabetiku CR 
8. Svaz neslysicich a nedoslychav)'ch 
9. UNIVERZUM 
IO.Klub PARKINSON 

:Rizeni cinnosti Klubu : 
Cinnost Klubu ridi RADA KLUBU v cele s Jaroslavem Novotnym (SDCR), slozena ze zastupcu uzivatelu. 
P. Novotny svolava schiize podle potreby, nejmene lx za rok. Na tuto schuzi je prizvana pokladni SDCR, 
ktera vybere prispevek do spolecneho tondu (rezijni miklady, drobne opravy) od vsech uzivatelu a 
pfedsedkyne SDCR jako garant vyuzivani Klubu podle smlouvy s Mestem Zd'ar n.S. P.Novotny 
vypracovava rozvrh vyuziti mistnosti podle pozadavku uzivatelu. Resi pfipadne problemy, pripomina 
doddovani zasad Klubu, zajist'uje rozdeleni mesicniho uklidu mistnosti, kontroluje provozni knihu se zapisy 
pfitomnosti v Klubu jednotliv)'ch uzivatelu a zapisy zavad, jejichz odstraneni resi. 

Financni prostfedky : 
Na rok 2015 byly prideleny financni prosrredky z rozpoctu Mesta takto: 
Klub senioru- ve vysi 80.000 Kc na uhradu sluzeb a mikladu spojenych s uzivanim prostoru 
Svaz duchodcu CR- 20.000 Kc na uhradu nakladu spojenych s cinnosti organizace 
Financni zalezitosti Klubu zajist'uje pokladni Svazu duchodcu CR Pavia Domesova, kteni v terminu do 
konce !edna predlozila samostatnou zpravu o hospodareni Klubu v r. 2015, zaroven se zpravou za Svaz 
duchodcu CR s patficnym prilohami. 

Vyuziti Klubu : 
Mistnosti Klubu jsou vyuzivany na schuze, cviceni, besedy, predmisky, trenovani pameti, promitani videa a 
fotografii, zdravotni mereni, akupresuru, zdravotni cviceni a dalSi aktivity a klubovou Cinnost. 
Pracovnici Svazu neslysicich a nedoslychav)'ch vyuzivaji Klub take ke sve poradenske cinnosti. 

Prumerne vyuziti Klubu : 170 hod./mes. s prumemou ucasti 820 osob/mes. 

Inventarizace majetku : 
V prosinci 2015 byla provedena inventarizace moviteho vybaveni Klubu, ktere jsme dostali do uzivani a je 
majetkem MeU. Predmety byly kontrolovany podle ,lnventumiho soupisu dlouhodobeho majetku a 
drobneho majetku die mistnosti" z roku 2014. v tomto obdobi zadne zmeny podlehajici zapisu do 
inventumiho seznamu nenastaly, coz prokazala tyzicky provedena inventarizace majetku odborem 
majetkopravnim MeU (pi Siklova) ve spolupraci se zastupcem SDCR (pi Benesova). Kazdorocne je 
vyhotoven novy inventumi seznam. 



Svaz duchodcu CR, 1. mistni organizace Zd'ar nad Sazavou : 
Cinnost Svazu duchodcuje velmi ruznoroda, Cilemje organizovat program tak, aby zajimal co nejvetSi 
pocet z nasich cca 850 clenu. Dotace byla pouzita z velke casti jako pfispevek na dopravu na zajezdy 
(pobytove i jednodenni poznavaci) a pfispevek na pocitacove kurzy a Relaxacni centrum. 

Zaver: 
Soucasti teto zpravy je ,Vy(Ictovani poskytnuteho pfispevku", ktere zpracovala pokladni pi Domesova a 
pfedlozila 26.1.2016 vedoucimu socialni odboru In g. Krabkovi. 

Jmenem vsech uzivatelu Klubu senioru dekuji za moznost mistnosti Klubu uzivat, za financni uhradu 
nakladu na energie a sluzby a za vstficnost, se kterou pfedstavitele mesta pfistupuji k nasim potfebam. 
Zaroveii dekuji za pfidelene financni prostfedky Svazu duchodcu CR. 

Zpravu podava : Emilie Benesova, pfedsedkyne SDCR Zd'ar n.s./1, 

Zd'ar nad Sazavou 8.2.2016 
SVAI D0Ct-!ODC0 CR. 

1. mfstnf organizace 
z6AR NAD sAzAvou 



S1nlouva o vypujcce 
uzavfena v souladu s §§ 659 a niisl. Obcanskeho zakonfku CR mezi: 

1. Mesto Zd'dr nad Sdzavou, se sidlem Ziikova 227/1, 591 OJ Zdar nad Sazavou, IC: 295841 

zastoupene 

pffspevkovou organizaci C E R U M, Horni 22, 591 OJ Zdar nad Sazavou IC: 65759800, 
zastoupenou feditelem A1VDr. Vladimfrem Kovaffkem (dale }en pujCitel) 

a 

1. Svaz dl'lchodczl Ceske republiky, obcanske sdntieni, se sidlem Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, 
IC:00408182, mfstnf organizace Zd'dr nad Scizavou, zastoupend pan£ Emilif Benesovou (ddle jen 
vypz{jcitel) 

L 
Pfedmet a ucel rypujcky 

Pujcitel bezplatne pfenechava vypujCiteli do· uifvanf kancelafske prostory oznacene jako 
Cfsla 303, 304 a 305 ve 3.NP v budove na ulici Dolnf 1, c.p. 165, 591 OJ Zdar nad Sazavou ve v_vmere 
135, 72 m2. Umfstenf kancelafskjch prostor je vyznaceno na pudorysnem pldnku, ktery je nedflnou 
pfflohou c. I tiro smlouvy. V planku jsou pronajate pros tory oznaceny ilutou barvou. 

(Tee/em teto vypujcky je poskytnutf kancelarskfch prostor pro Cinnost vypujcitele. 

IL 
D(JbrL vyp4j~ky 

V,;V[Jujcka se sjednava na dobu urCitou s uCinnosti od 1.2.2007 do 3].12.2008. 

m 
Pfedani 

PujCitel pfeddva vypujciteli kanceldfe ve stavu zpusobilem k jejtch fcidnemu uifvanf. Pfi 
pf?danf /C(1nc?laff vypui¢it?/i bud? m?zt smluvnfmi stmnqmi s?psan protokol o pf?d4nf q pf?vz?tf. 
ktery je jako pfz7oha C.2 nedilnou soucdstf teto smlou-..~y. V protokolu bude zachycen stav pfedmetu 
zypzlJcky. 

IV. 
UZiwinf pfedmltu vjpujcky 

VypujCitel je oprdvnen uifvat vee fddne a v souladu s ucelem, ktery by! ve smlouve dohodnut a 
}? povin?n chranit Ji pf?d po.5koz?nfm n?bo mi¢?nim. Dal? j? povtmm udriovat uifvqn? prostory 
v Mdn¢m q provozus9hopn~m stqvu, ¢.istote q poMdku q na sv~ n4klqdy zqb?zp?¢ovqt drobn~ oprqvy 4 

obvykle udriovaci prdce. Vdkere zmeny a tlpravy pfedmetu vfpujcky muie vypttjCitel provddet pouze 
na zaklade pfsemneho souhlasu ptljCitele. 

Vypujcitel neni opravnen pfenechat pfedmet vypt{jcky k uifvanf jine pravnicke nebo Jj;zicke 
osobe mimo niie uvedene organizace: 

. (;t.y I 
Centrum pro zdravotne postiiene kraje V:,vsoCina 4li:;_,;c?1../ ~j e U..t.) ( 1-Zt.t- ""-; t.'IC[t -t ) 
ROSKA Zdar nad Sazavou 
ZO Svazu telesne postiien.vch CR Zdar nad Sazavou 
Klub endoprotez Zdar nad Sazavou 
ZO Svazu neslySfcich a nedoslychav_vch Zdar nad Sazavou 

, ' <P , 1 . "' / J· (. , , . I , , . / '• } 
0/!0S .5ikcC.vf-z"1 .. ;(?(a~- '2(, ~<~ ()(-C~-:.,.ffzt.r 'h{..;/..> t1 d(:£t~tJt/fi,:?$'v:::.(;u·(. 

/<:"Ct~..( ilt4 'tte~s' t1.- Ut ;z;(::_l~ Zi, :f 

//t- .:r. z t'c.~ ~~!~A l<.~ c'l~ ( ..iJ i P.\ c'f<.) 
;c:t ... ? fJA l< k liki'c !~ . / t. { f3 11. J£ c '/) // f 

~l4__.{_,/.__;_., 



Silruien-f lrfestansk:Jch scniorzl idGr nad S6zavou 
V/,J.. rM,-.hr.rf,-.,•, n;;; 7T/QC'KQTIIQ 7rl'no a~ 
..!'li..!-U.U L~£-f:V l'O"\,-t''t.-L"' .f- r J £-J1' [...' " • ..t....f\..1' L-fl.) L •IJ• 
~ v 

"· ZO Svazu postiienfch ctvtlizaCnfmi chorobarni Zdfir nad Srizavou 
.1. ll..'· -1 f.) ·.f. L' fJ!J.(_.,. ~\.4" t.-f·l I f-IlA· '1- J,_HA~l.A. 1 Y ._, l"l· ·ulz,z. d;aJ,et;1-·, 7ri'/t.,. -..rrd <;:'/t~m>n'' 
Klub I?_gspirik Zdar nad Sdzavou 
Klub Kardiak Zdar nad Sazavou 

v ~ ~ ~/ /~ ~~no;· 
J.,.fQ Svazu bech.te:"evik{i. ZdQ·r n.ad \.~Sdzavou ! v-u.· C/ !.~ , r ;?'> \ .-r...b ~- ·../ 

ZO Sjednoceni organizace nevidomfch a slabozrak:jch· ZdG.r nad :.).1'7avou 

v. 
Da!Si povinnosti vypl!.jcitele 

VI 
(l/mzda energli a sluzeb s vypujCkou souvisejidclz 

l)Jako sluibu. jejii poskytow:inf je s uiivanim k.anceJaff spojeno, bude pt<jCitel vypiljcitelt 
;qb?Zf)(J¢ovm: 

- dodavku elektricki energie a osvetleni spoleenych ploch 
- dodcnzku tepla a TT}V 
- dodavk:u. studene voqy a odvod odpa&dch vod 
- odvoz odpadu 
- uklidspoleen)ichprostor a socidlnfch zaffzenf ve spolecn)ich prostordch. 

. v 

2)Za poslr:;r'tovdnf techto sluieb bude V}ptljCitel pz{iCiteli pla·tit na UCet vedenj u 1(13 Zd'dr nad SdzaPou 

Cislo; 35-7766470227/0100 

pau.Mlni nahradu., a to ve ctvrtletnich spllitkdch vzay do 15. dne druheho mlsfce pfedchlizejiciho 
kalenddfniho-ftvrtl.af ve '1-f# rfJV!UJ.jicf sejedni ctvrtine celkovi rQcni pausdlni.nahrady rzq z4kla.d? 

v rl t 'fi 1rt v v 'I ' 'h d ' 1- ' l ., v · v't ' ' DPH 'v · pn;..,.?m •::vs .• qv;m!? q,'"ury. ""'pt;IU.<J(.p1zm na,.m .. mn. zq posr-.ytovan? s. uz.,)-' S? pnpor;:1,t;IV'+ L. ~· __ V? vysz 
stanovene platnymi pravnimi pfedpisy. 

Pfehled pausalnich nahrad za poskytovane sluiby vcetne uvedeni sazby DPH k poskytovanym sluibdm 
• d pvry • i lrt r n r1 lrt ,. r vr dv V V '1 ' h 'h d V• ' b d V J€ uve .en v rz.oze c._, ... era _ u •. e a ... ua.zzovana v przpa e zmeny pausa.mc na ra. CJ saze . ane 
z pfidane hodnoty. 

3) Pausdlnindhrada za.sluf.by na obdobi od 1.2.2007 do 30,6.2007 je splatmi ve rysi 8.145,- Kc 
vcetne DPH 5% a ve VJisi 11.2351- Kc vcetne DPH 19%1 tj. celkem 19.380,- Kc vcetn.eDPH na !!cet 
pzljcitele.~ a to nejpozdiiji do 31.3.2007. 

4) Pujcitel mi1ie pfsemn_ym oznamenfm vypi'tjciteli upravit vysi pauSdlnf nahrady uvedene v odst, 2) 
tohoto clanku, s ttcinnostf ode dne uvedeneho v oznamenf, nejdNve vsak od prveho dne ndsledujiciho 
mesfce po dorucenf oznamen{, a to v zdvislosti na n"tstu spotfebitelskjch cen v pfedchozfm 
kalendcifnfrn roce, .resp. v zdvtslosti na n!stu cen dodavateh! a v_1'isi spotreby. Upravena v;)se pausalni 
nahrady pak, nebude-li pozdeji znovu upravena postupem podle tohoto ujednani, plati ai do konce 
rypt!Jcky 



5) Telekomunilwcni sluiby, popffpadejina plneni s vyp1{jclwu nebyto1:vch prostor spojena si najemce 
bude zojist'ovat sam vlastnf.rn naldadem K Z(Jjfstenf telekomunikoc.rlfch sluieb _rm'.tie najemce uiivat 
kobe!ove rozvody v budove a telekomunikacnfpffpojnf. kobely budo1:}J 

VTJ, 

Vrrice11f 

Vypiljcite! je povinen vr!itit pfedmet v,vpz{tclry pz{fCite!i ve stavu, v jakem jej pfevzal s pfihlecJnut[m 
kobvyklemu opotfebeni nejpozdeji ke dni 31.12.2008. Vpffpade, ie vypz{jCite! bude chtft vratit 
pfedmet v;)pzljcky pfed tfmto termfnem, je moina dohoda obou sm!uvnich stJ·an. 

VIII. 
Odpovidnost 

VypujCitel odpovfdci za j.akf:kaliv pn.llkozenf a znP.hodnocenf predmetu v.v.~miJI!ky. Od,vovednnst 
vznilr.d okamiikem podpisu protokolu o preddnf predmetu vj'ptljcky a trva az do okamiiku vrdceni 
pfedmetu 1;vpujcky. T(vpz!jcitel je povinen uhradit pt'ijCiteli skodu vzniklou na pPedmetu vfpujcky. 

TX. 
Zaverecnii ustanoveni 

Pravni vztahy z teto sm!ouvy se Ndf obcansk)'Jm zakonfkem. Sm!ouva nab_{rva platnosti dnem jejiho 
podpisu obema smluvnl.rni stranami a je Minna od 1.2.2007. Smlou:va je vyhotovena ve dvou 
vyhotCJwmfch, z nichi po jednom obdrif kaida sm!uvni strana. 

-·~) 

....... &~~~:<..·:.: 
za vypujcitele 

SVAZ D0CHODC0 CR 
v lv. ;nfstnf organizace 
ZDAR NAD SAZAVOU 

za pujCitele 

MESTO ZDAR NAD sAzAVOU 
zastoupene 

CERUM 
Hornf 22, 591 01 Zd'ar nad saz.l 
ICO: 65759800 DIC: CZ65759800 

tel.+ fax: 566 625 086 
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STRECHA SOUSEDNIHO OBJEKTU 

6000 6000 

MESTO ZDAR NAD SAZA VOU 
zastoupene 

CERUM 
H_ornf 22, 591 01 Zd'ar nad saz.1 
IC0:65759800 DIC: CZ65759800 

tel.+ fax: 566 625 086 
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Pfiloha c.2 

Protokol o pfedani a pfevzeti pfed1netu vvpujcky 

Ve ZdaFe nad Sazavou dne: j 0. f . ..l.oo} 

zavady: 
'- I I 

1) /vi=--pq,NIC(]:IVJ ?£-fPtJ:JC.?v/ j-J/~ v~ 
/ / 

/&'X-f711V o~ -t-r~~ i //). z, tcvj 
I I /l 

"21ft~ I> 0 "1 ..tJ 1- .' C{c ~ /} i- .t-Tr f' ~;?1ft., tf2- J.7<R1: 

9' X F,tf-!J 
......_ / 

7"2~ / N (}() ~~!-IV<::D0' ,· S'r .,Z_ . c:L--otJ j2 
I / .. / 

2o.DPoq /:7/f t ...rr~", ~/'/fV~ /?e£r 

/ 

re?zcc ·. . . 
'-· ~/ ........................ ~ ..... . 

za vypujCitele 

SVAZ D0CHODC0 CR 
1. mfstnf organizace 

ZDAR NAD SAZAVOU 

zapujCitele 
MESTO zoAR NAD sAZAVOU 

zastoupene 
CERUM 

Horni 22 591 01 Zd'ar nad Saz.l 
ICO: 65/59800 DIC: CZ6575980D 

tel.+ fax: 566 625 086 



smlouvy o vypu;cce kancelalskych prostor v budove c. p. 165 ve Zd'aru nad 
Sazavou, Dolni 1, uzav1-:;ene mezi Mestem :ldar nad Sdzavou, zastoupenym 
CERUM a Svazem duchodcu Ceske republiky, mistni organizaci Zdar nad 
Sazavou. 

Rozpis sluzeb ke dni 1.2.2007 
Sluiby, jejichZ poskytovani je s uiivanfm nebytoveho prostoru spojeno bude 
pu}Citel vypujciteli zabezpecovat. 

l.Sluzby s 5% DPH. rocne celkem 19.680,-Kcvcetne 5% DPH, 

(dodavka tepla a TUV, dodcivka studene vody a odvod odpadnich} 

ctvrtletne 4.920,- Kcvcetne 5% DPH 

2.Sluzbv s 19% DPH, roene celkem 27.144,- Ke vcetn-e 19%- D-PH 

(dodcivka elektricke energie a osvetleni spolecnjch ploch, odvoz odpadu, ~tklid 
spolecnych prostor a socialnich zafizeni ve spolecnych prostorach) 

ctvrtletne 6. 786,- Kc vcetne 19% DPH. 

SVAZ D0CHODC0 CR 
1. mfstnf organizace 

ZDAR NAD sAzAVOU 

...... LJ 
za piljCitele 

MESTO ZDAR NAD SAzAVOU 
zastoupene 

CERUM 
Hornf 22, 591 01 Zd'ar nad saz.l 
ICO: 65759800 DIC: CZ65759800 

tel.+ fax: 566 625 086 



Dodatek C. I 
smlouvy o vypujcce uzavfene dne 30.1.2007 mezi: 

1. lvfesto Zdar nad Sazavou, se sidlem Zizkova 22711,59101 Zdar nad Sazavou, 
IC: 295841 

zastoupene 

pfispevkovou organizaci C E R U M, Horn£ 22, 591 OJ Zdar nad Sazavou 
IC: 65759800, zastoupenou feditelem MVDr. Vladimirem Kovafikem ( dalejen 
pzl}Citel) 

a 

1. Svaz duchodcu Ceske republiky, obcanske sdruzeni, se sidlem Wuchterlova 5, 
160 00 Praha 6, IC:00408182, mistni organizace Zdar nad Sazavou, zastoupena 
pani Emili£ Benesovou (dale }en vypujCitel) 

I. 
Clanek c. II. se meni takto: 

Obe smluvni strany se dohodly, ie s uCinnosti od 1.1.2009 se smlouva 
v bode 11. meni z doby urCite na dobu neurCitou s 3 mesicni vf;povedni lhutou, 
ktera pocina beiet prvnim dnem nasledujiciho mesice po doruceni vypovedi. 

11. 

Ostatni Clanlt:y smlouvy zustavaji timto dodatkem nezmeneny. 

Ve Zdaru nad Sazavou dne 29.12.2008 

/" ............. . 

puJCitel 
MESTO ZDAR NAD sAZAVOU 

zastoupene 
CERLM 

Horn! 22, 591 01 Zd'ar nad Saz.1 
ICO: 65759800 DIC: CZ65759800 

tel.+ fax: 566 625 086 

SVAZ o0CHODC0 CR 
1. mistni org~nizace 

ZDAR NAD SAZAVOU// 
/__,- / 

( c--;7££ :£~,_' 
••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• ., ...... 

vypu}Citel 
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