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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 

 DNE: 2.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 406/2015/MP 

 

NÁZEV: 
Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení  
 

 
 

ANOTACE: 
Podstatou uvedeného materiálu je schválení bezúplatného převodu světelného výstražného 
zařízení mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Světnov. Světelné výstražné zařízení bylo 
pořízeno v roce 2001 a je již nevyužívané. Převod byl projednán v Hlavní inventarizační komisi 
města a RM byla s projednáním v komisi  seznámena.    
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu světelného 
výstražného zařízení, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou jako 
převodcem  a  Obcí Světnov jako nabyvatelem, v předloženém znění. 
 

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: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: Městská policie 

 

 
 

 
 
 
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Č.j.: 406/2015/MP         Ve  Žďáře nad Sázavou dne  26.10.2015  

 

                          

                                                                 
Rada města 

Žďáru nad Sázavou 
 

 

 

 

 

 

Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení  –  materiál do Rady  města 

 

 

 

Na základě pověření  starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, si Vám dovoluji předložit ke schválení 

Smlouvu o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení.  

Uvedené světelné výstražné zařízení bylo pořízeno pro potřeby MP v roce 2001. V roce 2014 bylo 

toto vyměněno za zařízení nové. Důvodem pořízení nového zařízení byly již nevyhovující 

parametry, jelikož zařízení nesplňuje současné požadavky a to zejména s ohledem na svítivost za 

denního světla. O uvedené zařízení projevila zájem Obec Světnov, kde bude zařízení využito pro 

potřeby SDH. Žádost starosty obce p. Pavla Štefana přikládám v příloze. Bezúplatný převod byl 

projednán Hlavní inventarizační komisí města (HIK) dne 25.5.2015. Se zápisem HIK byla 

seznámena i RM a to na zasedání dne 29.6.2015.   
 

Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 

Děkuji. 

 

 

 

 

Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
 
 
 
 



Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
 
 
 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Obcí Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou, zastoupenou starostou obce Pavlem 
Štefanem, IČ 00545031,  jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
 
     

Článek I.  
 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věcí, světelného výstražného zařízení, jehož 
specifikace je uvedena v příloze  smlouvy. Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movitou věc, která je uvedena v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tuto movitou věc přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat pro potřeby plnění úkolů SDH Světnov.  

               

Článek III 

 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků přebírá dvě 
vyhotovení. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Nabyvatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nabyvatel si je zároveň 



vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlásili, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli, uzavřeli ji vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho listinu podepisují.  
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
2.11.2015 usnesením č.j. 406/2015/MP. 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
    Mgr. Zdeněk Navrátil                                 Pavel Štefan  
         starosta města                                            starosta obce   
    na straně převodce                na straně nabyvatele 
                                         
 
 



Inventární 

číslo Popis objektu

Datum 

nabytí 

Pořizovací cena 

evidenční

Oprávky 

účetní

Zůstatková 

cena účetní

Třída 

majetku

6921/0 výstražné zařízení (maják) 9.7.2001 29 341,00 0,00 29 341,00 028 0020

29 341,00 0,00 29 341,00

Příloha Smlouvy o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení

Město Žďár nad Sázavou

IČO:  00295841

Nepotřebný majetek, který je předmětem bezúplatného převodu:




