
                       Městská policie  Ž ďár nad Sázavou  
 

 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 31 

 DNE: 14. 12. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 479/2015/MP 

 

NÁZEV: 
 
Dodatek Smlouvy o výp ůjčce 

 
 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – 
vybavení „Speciální výslechové místnosti na ÚO PČR Žďár nad Sázavou“ a to z důvodu 
prodloužení lhůty, jelikož se blíží konec udržitelnosti projektu.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – 
vybavení „Speciální výslechové místnosti na ÚO PČR Žďár nad Sázavou“ uzavřené dne 19. 
prosince 2012, který bude uzavřen mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje 
Vysočina jako  vypůjčitelem a městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem, 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 

 
 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A JŮ  
 



 
 
Č.j.:479/2015/MP                                                     Ve  Žďáře nad Sázavou dne  8. 12. 2015  
 
                                      
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 

 
 

 
 
 

Dodatek Smlouvy o výpůjčce –  materiál do Rady města 
 
 

 
V rámci realizace projektu prevence kriminality na rok 2012 - „Speciální výslechová místnost na 
Územním odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou“ je nutné schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o 
výpůjčce, jelikož Smlouva o výpůjčce končí dne 19. 12. 2015. Předmětem Smlouvy a předmětného 
Dodatku č. 1 je bezplatné půjčení movitých věcí pořízených v rámci realizace projektu.  
Uvedený projekt včetně financování byl schválen zastupitelstvem města na zasedání č.8 dne 8. 3. 
2012 pod č.j. 8/2012/MP/9.     
Dodatek bude uzavřen do 30. 6. 2016, kdy do této doby vedení města musí rozhodnout, zda dojde 
k bezúplatnému převodu tohoto majetku na Policii ČR. Smlouva včetně inventurního soupisu je 
přílohou materiálu.   
 
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. 
 



Dodatek číslo 1 ke Smlouv ě o výp ůjčce movitých v ěcí – vybavení 
„Speciální výslechové místnosti na ÚO PČ R Žďár nad Sázavou“ 

uzavřené dne 19. prosince 2012 
 
 
 

uzavřené mezi 

Městem Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupeným starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
IČ: 00295841 
DIČ:  CZ00295841,  
dále jen půjčitel 
 
a 
 
Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vyso čina  
se sídlem Vrchlického 2627, 58724 Jihlava 
zastoupenou ředitelem plk. Mgr. Radkem Malířem 
IČ: 72052147 
DIČ: CZ72052147 
dále jen vypůjčitel 
 
 

I. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně doby výpůjčky v čl. 4 smlouvy tak, že výpůjčka 
končí dne 30. června 2016. 
 

II. 
 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků 
přebírá jedno vyhotovení. 

Tento dodatek smlouvy lze měnit nebo doplňovat výhradně písemnými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vypůjčitel 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 tomto dodatku smlouvy 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.  

Vypůjčitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v tomto dodatku smlouvy městem (příp. jeho zaměstnanci), a to 
pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, dodatků 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. Vypůjčitel 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. 

Vypůjčitel 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, zveřejněn tento dodatek 
smlouvy, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku smlouvy a jeho 
plnění. 

Účastníci tohoto dodatku smlouvy po jeho přečtení prohlásili, že tento dodatek 
smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, uzavřeli jej vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho listinu 
podepisují.  
 
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou 
na zasedání dne 14.12.2015 usnesením č.j.: 479/2015/MP.  

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou  dne   V Jihlavě dne  
 
 
 
 
Mgr.  Zdeněk  N a v r á t i l    plk. Mgr. Radek  M a l í ř  
starosta města     ředitel 
 














