
Městská policie  Ž ďár nad Sázavou  
 

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

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 44 

 DNE: 13.6.2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   684/2016/MP 

 
OBSAH:    Darovací smlouva  

 
ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je uzavření darovací smlouvy, na základě které dojde k bezplatnému 
převodu vlastnického práva k movitému majetku pořízeného v rámci Programu prevence 
kriminality MV na rok 2012. Movitý majetek je  umístěn ve speciální výslechové místnosti na 
Územním odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou.     
 
NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 
kraje Vysočina, v předloženém znění.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta města: Místostarosta města:  

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: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: M ěstská policie  

 



 
 
Č.j.:  684/2016/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  3.6.2016  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Darovací smlouva –  materiál do Rady  města 
 

 
 

 

Podstatou tohoto bodu je projednání darovací smlouvy, která bude po případném schválení 
v zastupitelstvu města uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Krajským 
ředitelstvím policie kraje Vysočina jako obdarovaným, v předloženém znění.  

Po podpisu smlouvy dojde k bezplatnému převodu vlastnického práva k movitému majetku 
pořízeného v rámci Programu prevence kriminality MV na rok 2012. Movitý majetek je  umístěn ve 
speciální výslechové místnosti na Územním odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou.  

V rámci Programu prevence kriminality MV na rok 2012 byl na základě žádosti Policie ČR 
zpracován městskou policií projekt Speciální výslechová místnost na Územním odboru PČR Žďár 
nad Sázavou.  
Projekt spočíval ve vybudování speciální výslechové místnosti, kde vzniklo nezbytné zázemí pro 
provádění procesních úkonů. Jedná se zejména o výslechy dětí a mladistvých osob v různém 
procesním postavení (svědek, oběť, pachatel). Uvedené osoby jsou často traumatizovány nejen 
prožitým zážitkem, ale také kontaktem se specializovanými pracovníky. Proto je velice důležité i 
prostředí, ve kterém se výslech vede. Dle dostupných zjištění, je nesporné, že realizace projektu 
přinesla větší ochranu dětí a posílení zákonnosti úkonu. Uvedený projekt byl vypsán MV ČR , 
realizován vzhledem k podmínkám dotace městskou policií. Mimo níže uvedených finančních 
prostředků byla v rámci projektů nutná další investice ve výši cca. 30 000 Kč, kterou hradila Policie 
ČR a byla určena na stavební úpravy.  
 

- Celkové náklady na projekt .……………… ……….228 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (10%)….……………….….. ..22 800 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..… ……  …205 200 Kč 

 
Uvedený projekt byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 8.3.2012 pod č.j.: 8/2012/MP/9.  
Předmětný majetek byl zapůjčen na základě Smlouvy o výpůjčce movitých věcí, včetně dodatku 
uvedené smlouvy. Doba výpůjčky končí dne 30.6.2016. Vzhledem k tomu, že již skončila doba 
udržitelnosti projektu, která byla stanovena na tři roky, doporučuji darovací smlouvu schválit. 
 
 
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. 
 



Darovací smlouva 
uzavřená podle § 2055 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
DIČ: CZ 00295841 
Zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako dárce 
 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vyso čina 
Se sídlem Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená ředitelem plk. Mgr. Radkem Malířem 
IČ: 72052147 
jako obdarovaný 
 

Čl. 1 
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem  uvedeného movitého majetku 

viz příloha č.1 v celkové ceně včetně DPH 228. 820,- Kč (dále jen „dar“), že jeho 
možnost disponovat darem není žádným způsobem omezena a že na daru neváznou 
žádné dluhy, zástavní práva, břemena ani jiné závady. 

 
Čl. 2 

Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k daru obdarovanému s určením pro 
využití Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina  a ten dar přijímá do vlastnictví 
České republiky a bude jej užívat k plnění úkolů  územního odboru  Policie České 
republiky Žďár nad Sázavou.  
 

Čl. 3 
Dárce prohlašuje, že poskytuje dar bez požadavku na přednostní plnění úkolů 

Policie České republiky ve prospěch dárce, včetně protislužby nemajetkové povahy. 
 

Čl. 4 
Vlastnické právo k daru nabývá obdarovaný dnem podpisu darovací smlouvy, 

tímto dnem přecházejí na obdarovaného práva a povinnosti s darem spojená. 
 

Čl. 5 
1. Smluvní strany se zavazují, že sepíší protokol o předání daru, který bude 

uložen u čísla jednacího obdarovaného. 
 
2. Za dárce podepíše předávací protokol a dar fyzicky předá starosta města 

pan Mgr. Zdeněk Navrátil. Za obdarovaného podepíše předávací protokol a dar 
převezme ředitel krajského ředitelství pan plk. Mgr.Radek Malíř.  

 
3. Předání daru proběhne do 30 dnů od podpisu smlouvy na územním  odboru  

Policie České republiky Žďár nad Sázavou.  
 



Čl. 6 
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 obdarovaný 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.  

Obdarovaný 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. Obdarovaný 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. 

Obdarovaný 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 zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na 
zasedání dne 23.6.2016 usnesením č.j. …. 

 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou                            V Jihlavě  
dne                                                                            dne  
 
 
        
Mgr. Zdeněk Navrátil             plk. Mgr. Radek Malíř 
          starosta                 ředitel                                                                           
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INVENTURNf SOUPIS dlouhodobeho majetku a drobn&ho majetku dle mistnosti (evidenCni) 
IC: 00295841 
N.3.zev org. : Mesto Zd'.§.r nad sazavou 

Inv. Cislo NAzev sloZky majetku 

Mistnost: 160-01~150 - SVM (vyslechy) 

20/00-8749/155 obrazek 
20/00-8750/155 zaves hnedy 
20/00-8751/155 zaves hnedy 
20/00-8752/155 zaclona oranzova 
20/00-8753/155 zaclona oranzova 
20/00-8754/155 lampa 
20/00-8755/155 obraz DE 12 
20/00-8756/155 kos 
20/00-8757/155 kos 
20/00-8758/155 deka 
20/00-8759/155 polstarek vc. naplne 
20/00-8760/155 polstarek vc. naplne 
20/00-8761/155 po1starek vc. naplne 
20/00-8762/155 difuzer 
20/00-8763/155 vaza velka s dekorem 
20/00-8764/155 garnyz 
20/00-8765/155 kytka vc. obalu 
20/00-8766/155 kvet kytka 
20/00-8767/155 oba1 na kytku 
20/00-8768/155 vazicka na stul 
20/00-8769/155 dekorace do vazy 
20/00-8770/155 kytka 
20/00-8771/155 obal 
20/00-8774/155 koberec RAMBO 
20/00-8775/155 koberec KRIZOVATKA 1x1,4m 
20/00-8796/155 Panenka - policistka 30cm 
20/00-8797/155 Panacek- policista 30cm 
20/00-8798/155 Policistka 70 em - panenka 
20/00-8799/155 Policista 70 em - panacek 
20/00-8807/155 TOP BUK- pracovni stul 
20/00-8808/155 TOP BUK - pracovni stul 
20/00-8809/155 Zid1e TAURUS 
20/00-8810/155 Zidle TAURUS 
20/00-8811/155 Zidle TAURUS 
20/00-8812/155 Zid1e TAURUS 
20/00-8813/155 Zidle TAURUS 
20/00-8814/155 Zidle TAURUS 
20/00-8815/155 Kancelarske kfeslo PANTER 
20/00-8816/155 Kance1arske kreslo PANTER 
20/00-8817/155 Kancelarske kreslo PANTER 

HELIOS Fenix Majetek, Siklova 

Datum zar 

22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
22.10.2012 
24.10.2012 
24.10.2012 

6 .11. 2012 
6 .11. 2012 
6.11.2012 
6.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9 .11. 2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 

Stranka: 1/3 

VYrob.Cislo 

dotace 410 Kc 
dotace 677 KC 
dotace 677 Kc 
dotace 463 KG 
dot ace 4 63 Kc 

dotace 1943 Kc 
dotace 971 Kc 
dotace 143 Kc 
dotace 143 Kc 
dotace 704 KC 
dotace 267 Kc 
dotace 267 Ke 
dotace 267 Kc 
dotace 250 Kc 
dotace 775 Kc 
dotace 552 Kc 
dotace 428 Kc 
dotace 340 Kc 
dotace 214 KC 
dotace 214 Kc 
dotace 115 Kc 
dotace 303 Kc 
dotace ·214 Kc 

dotace 1750 Kc 
dotace 270 KG 

dotace 5 599 Kc 
dotace 5 101 Kc 

dot ace 7 07 Kc 
dotace 670 Kc 

dotace 1685 Kc 
dotace 1685 Kc 
dotace 756 Kc 
dotace 675 Kc 
dotace 675 Kc 
dotace 67 5 Kc 
dotace 67 5 Kc 
dotace 675 Kc 

dotace 1515 Kc 
dotace 1515 Kc 
dotace 1515 Kc 

Jedn. cena ks 

460,00 
760,00 
760,00 
520,00 
520,00 

2180,00 
1090,00 

160,00 
160,00 
790,00 
300,00 
300,00 
300,00 
280,00 
870,00 
620,00 
480,00 
380,00 
240,00 
240,00 
130,00 
340,00 
240,00 

2066,00 
300,00 
194,41 
177,12 
786,00 
744,00 

1887,00 
1887,00 

756,00 
756,00 
756,00 
756,00 
756,00 
756,00 

1699,00 
1699,00 
1699,00 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

32 
32 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Obdobi: 11/12 

Cena Stfedisko 

460,00 
760,00 
760,00 
520,00 
520,00 

2180,00 
1090,00 

160,00 
160,00 
790,00 
300,00 
300,00 
300,00 
280,00 
870,00 
62 0' 00 
480,00 
380,00 
240,00 
240,00 
130,00 
340,00 
240.,00 

2066,00 
300,00 

6221,00 
5 668' 00 

786,00 
744,00 

1887,00 
1887,00 

756,00 
756,00 
756,00 
756,00 
756,00 
756,00 

1699,00 
1699,00 
1699,00 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

Tisk: 7.12.2012 12:49:30 



INVENTURNi SOUPIS dlouhodobeho majetku a drobneho majetku dle mistnosti {evidenCni) 
IC: 00295841 Obdobi: 11/12 
N§zev org.: Mesto Z~ar nad sazavou 

Inv. Cislo Nazev sloZky majetku Datum zai- V:Yrob.Cislo J edn. cena ks Cena Stfedisko 

---------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/00-8820/155 Taburet KEN 
20/00-8821/155 Taburet KEN 
20/00-8822/155 Zasobnik CODI CD 1 ZELENA 
20/00-8823/155 Zasobnik CODI CD 1 CERVENA 
20/00-8824/155 Detska zidle APOLENKA 
20/00-8825/155 Detska zidle APOLENKA 
20/00-8826/155 Zasobnik CODI CD 12 ZELENA 
20/00-8827/155 Zasobnik CODI CD 12 ZELENA 
20/00-8828/155 Zasobnik CODI CD 12 ZELENA 
28/00-8829/155 Zasobnik CODI CD 9 ZELENA 
28/00-8830/155 Zasobnik CODI CD 3 ZELENA 
28/00-8831/155 PC stolek s polic. stenou 
28/00-8832/155 Komoda se zamkem 
20/00-8833/155 Tabule FLIPCHART EASY 
20/00-8834/155 Omalovanky AS 
20/00-8835/155 Auto mini kov. 7crn POLICIE 
20/00-8836/155 Auto kov. POLICIE 12cm 
20/00-8837/155 Auto kov. POLICIE 14cm 
20/00-8838/155 Auto sklapec TRUXX 
20/00-8839/155 Igracek original set mini 
20/00-8840/155 Kancelarske potreby 
28/00-8842/155 TV prijimac LCD 
28/00-8843/155 DVD prehravac 
20/00-8844/155 Mikrovez s CD prehravacem 
20/00-8852/155 Podsedak 
28/00-8818/155 Sedacka LOTUS 
28/00-8819/155 Kreslo LOTUS 
20/00-8853/155 vesak ALU 177 em 
20/00-8854/155 vesak ALU 177 ern 
28/00-8841/155 DVR-PC digitalni videozaznarn 
28/00-8845/155 HD-SDI kamera 
28/00-8846/155 HD-SDI kamera 
28/00-8847/155 HD-SDI kamera 
28/00-8848/155 PC kornpletni s monitorern 
28/00-8849/155 audiokomunikaCni zafizeni 
28/00-8850/155 audioroikrofony s mix. pultem 
28/00-8851/155 tiskarna 

Mistno'st: 160-01-150 celkem: 

Celkovy sauGet: 

HELlOS Fenix Majetek 1 Siklova 

9.11.2012 
9 .11. 2012 
9 .11. 2012 
9 .11. 2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9 .11. 2012 
9 .11. 2012 

. 9.11.2012 
9.11.2012 
9 .11. 2012 
9.11.2012 

15.11.2012 
15 .11. 2012 
15.11.2012 
15.11.2012 
15·.11.2012 
15.11.2012 
15.11.2012 
15.11.2012 
29.11.2012 
29.11.2012 
29.11.2012 
23.11.2012 

9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 
9.11.2012 

29 .11. 2012 
29.11.2012 
29.11.2012 
29.11.2012 
29 .11. 2012 
29.11.2012 
29.11.2012 
29.11.2012 

Stranka: 2/3 

dotace 1016 Kc 
dotace 1016 Kc 
dotace 1127 Kc 
dotace 1127 Kc 
dotace 616 Kc 
dotace 616 Kc 
dotace 430 Kc 
dotace 43 0 Kc 
dotace 430 Kc 

dotace 3632 Kc 
dotace 2987 Kc 

dotace 20894 Kc 
dotace 72 67 Kc 

dotace 1.382 Kc 
dotace 558 KC 
dotace 178 Kc 
dotace 486 Kc 
dotace 619 Kc 
dotace 133 Kc 
dotace 121 Kc 
dotace 676 Kc 

dotace 6322 Kc 
dotace 7380 Kc 
dotace 2.675 Kc 
dotace 450 Kc 

dotace 8 109 Kc 
dotace 4308 Kc 
dotace 7 65 Kc 
dotace 765 Kc 

dotace 21. 844Kc 
dotace 9326 Kc 
dotace. 932 6 Kc 
dotace 9326 Kc 

dotace 2 4113 Kc 
dotace 4821 Kc 
dotace 7194 KC 
dotace 5673 Kc 

1138,00 
1138,00 
1262,00 
1262,00 

690,00 
690,00 
478,00 
478,00 
478,00 

4066,00 
3344,00 

23394,00 
8136,00 
1536,00 

6,20 
33,00 

135' 0 0 
172,00 
148,00 

67,00 
751,00 

7038,00 
8215,00 
2978,00 

500,00 
9079,00 
4823,00 

857,00 
857,00 

24315,00 
10382,00 
10382,00 
10382,00 
26841,00 

5367,00 
8008,00 
6315,00 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
6 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 

250 

1138,00 
1138,00 
1262,00 
1262,00 

690, 00 
690,00 
478,00 
478,00 
478,00 

4066,00 
3344,00 

23394,00 
8136,00 
1536,00 

620,00 
198,00 
540,00 
688,00 
148,00 
134' 00 
751,00 

7038,00 
8215,00 
2978,00 

500,00 
9079,00 
4823,00 

857' 00 
857,00 

24315,00 
10382,00 
10382,00 
10382,00 
26841,00 

5367,00 
8008,00 
6315,00 

228820,00 

228820,00 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
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Tisk: 7.12.2012 12:49:30 



IC: 00295841 INVENTARNI KARTA drobneho majetku MAJ KDIM 
Obdobi: 11/2012 Hesto Zct·ar nad sazavou 

Skup./Podskup.: 20 I 0 Inv. cislo : 8840/155 
N.3.zev_: Kancel.3..rske pot£eby 

PoCet kusU : 1 
Jednotkova cena: 751,00 
Cena celkem : 751,00 
Faktura : 8128169 
VYrobni Cislo : dot ace 676 
Datum zafazeni : 15 .11. 2012 

Popis : 

seznam kancel§fskYch potfeb: 
blok flipchart - 1ks a 106 Kc 
nUZky d€tske - 2ks a 13 KC 
lepidlo tycinka - 3ks a 16 Kc 

Kc 

Odp. osoba 
Mistnost 
Stfedisko 
Zak.3.zka 

Pozn.imka 

zanck. 8559/4 stiratelny silny - 1ks a 48 Kc 
popis. 7550/10 TP vyprtelne - 2ks a 15 Kc 
paste1ky trojhran. 12+1tenke EUROPE - 5ks a 22 Kc 
kresl.karton A4/50/10 barev mix - 2ks a 65 Kc 
kresl.karton A4 lOLS 200g- 20ks a 9,20 Kc 
houba magn.vypratelna - lks a 30 KC 
ofezavatko kov.obyCejne - 2ks a 7 KC 
seSit 544 eko - 2ks a 5 KC 
paste1ky 3552/12 - 1ks a 15 kc 
zapsala 18.11.2012 Siklova 

HELIOS Fenix, Majetek Strana: 1- I 1 

: 
: 
: 
: 

: 

SKP 0 

CZ-CPA : 

154 - Kunc Martin Mgr. 
160-01-150 - SVM (vyslechy) 
110 - Mestska policie 
0 - -

Tisk: 7.12.2012 12:48:48 



Smlouva o vypujcce movit)'ch veci - vybaveni ,Spechllni vyslechove 
mistnosti na UO PCR Zd'ar nad Sazavou" 

Smluvni strany: 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene starostkou Ing. Dagmar Zvefinovou 
sidlo: Zizkova 227/1.591 31 ZDARNAD SAZAVOU 
IC .: 00295841: DIC'.: CZ00295841 
(dale jen ,pujCitel'') 

a 

Policie Ceske republiky 
Krajske reditelstvf policie Kraje Vysocina 
llzemni odbor Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene reditelem plk. Mgr. Milosem Trojankem 
sfdlo:Vrchlickeho 2627/46.587 24 JIHLA VA 
IC.: 72052147 
(dale jen'·vypujcitel'') 

uzaviraji za ucelem realizace projektu ,Specialni vyslechova mfstnost na l Jzemnim odboru 
PCR Zd'ar nad Sazavou" v ramci Programu prevence kriminality na rok 2012. na zaklade 
Rozhodnutf c. 197 Ministerstva vnitra Ceske republiky ze dne 29. 07. 2012. o poskytnuti 
neinvesticni dotace ze statniho rozpoctu CR na rok 2012, (dale jen .,Rozhodnuti Ministerstva 
vnitra") a die § 659 a m'tsl. zak. c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik. v platn6n menL tuto 
smlouvu o vypujcce movitych vecf: 

ct. t 

PujCitelje vlastnikem movitych ved . jejichz presmi specifikace je uvedena v pfiloze c. 1 H~to 
smlOLrvy (dale jen ,.veci'"). 

c1.2 

Pujcitel pujcuje bezplatne vypl'~jcite l i za podminek dohodnutych v teto smlouve individmilne 
urcene veci dle cl. 1 teto smlouvy za ucelem vybaveni ,Specialni vyslechova mistnost na 
Uzemnim odboru PCR Zd'ar nad Sazavou·' v o~jektu vypujcitele a vypujCitel ty1o veci do 
uzivani ptijima. 

Cl. 3 

Ccetni hodnota veci, kterc jsou predmetem teto smlouvy, cinf vcetne DPH 228 820 Kc (slovy: 
dvestedvacetosmtisicosmsetdvacetosmkorunceskych). 

ct. 4 
T ato smlouva se uzavini na dobu urcitou ode dne podpisu teto smlouvy na dobu tfi let. 



ct s 

1) PujCitel pfedava vypujciteli uvedene veci ve staYll zpusobi!em k radnemu uzivi:'mi 
v souladu s ucelem vypujcky. 

2) Vypujcitel prohlasuje. ze je mu stav vypujcen~·ch movitych veci znam, nebot' si je 
prohledl pfed uzavfenim teto smlouvy. Potvrzuje, ze jsou ve stavu zpusobilem 
k fadnemu uzivan.i a ze jej pujCitel sezmimil se zvl{tstnimi pravidly, ktenije tfeba pfi 
uzivani vypujcenych vecf zachovavat. 

ct 6 

1) Vypqjcitel se zavazuje vypujcene movite veci uzivat radne a pouze v souladu 
s Llcelem dohodnutym touto smlouvou a je povinen chranit vypujcene veci pfed 
poskozenim, ztratou nebo znicenim. 

2) Vypujcitel bere na vedomL ze bez ptedchoziho pfsemneho souhlasu pujcitele nesmi 
vypujcene ved pfenechat tfeti osobe k uzivani. 

3) VypujCitel se zavazuje umoznit pujciteli po celou dobu H!to smlouvy kazdorocne 
kontrolu a inventarizaci vypujcenych veci po predchozim vyzvani pujCitele. 

ct 7 

1) Pted uplynutim doby vypujcky stanovene v cl. 4 teto smlouvy lze tuto smlom:u 
kdykoli uk:oncit pisemnou dohodou smluvnich stran. 

2) Pujcitel muze od smlouvy jeclnostranne odstoupit pted uplynutim doby vypujcky 
stanovene v cl. 4 teto smlouvy. jestlize vypujCitel nebude fitdne plnit sve povinnosti 
vyplyvajfd z teto smlouvy 'zejmena povinnosti v cl. 6 teto smlouvy, s tim, ze ucinky 
odstoupeni nastanou okamzikem doruceni pisemneho projevu vule pujcitele zrusit 
smlouvu vyp{ljcitele. 

3) Smluvni strany se dohodly, ze pi'ed uplynutfm sjednane doby vypujcky je ktenikoliv 
ze stran opravnena kdykoli a bez udani duvodu tuto smlouvu pisemne vypovedet. 
V)rpoveclni lhuta Cini 1 mesic a zaCina bezet prvnim dnem mesice nasledujiciho po 
doruceni vypovedi druhe smluvnf strane. 

4) Vypujcitel bere tez na vedomi, ze pujCitel muze pozadovat vn:lceni vypujcen)'ch vecf 
jeste pfed uplynutim sjednane cloby v)'pujcky, jestlize by vypujCitel neuzival 
vypujcene veci v souladu s povahou veci ajejich vlastnostmi. 

1) Nejpozdeji v den skoncenf vypujcky pteda vypujcitel p~jCitele vypujcene veci ve 
stavu , v jakem je pi'evzal s pfihlednutim k obvyklemu opottebeni. 

2) 0 faktickem predani a pfevzeti vypujcenych veci bude smluvnimi stranami sepsan 
protokol o pfedani a pfevzeti , ve kterem bude uveclen stav vypujcenych veci. 

C:t 9 

Vypujcitel odpovida za skodu. ktera vznikne na vypujcenych vecech ode dne jejich ptevzetf 
do dne jejich pfedani zpet p{ljciteli. Stejne tak vypqjCitel nese odpovednost za skody. ktere 
buclou zpusobeny na pfedmetu vypqjcky po dobu jejiho trvimi jeclminfm ti'etich osob. 



Cl.lO 

1) Taro smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnostf originalu, z nichz 
dva obdrzi pujcitel a dva vyp~jCitel. 

2) Smluvni strany prohlasuji, :le smlouva byla uzavfena na zaklade jejich prave a 
svobodne vule, nikoliv v tisni ani za jinych napadne nevyhodnych podminek. 

3) Tato smlouva muze b}1 menena pouze formou pisemnych dodatku podepsanych 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran. 

4) Pokud neni touto smlouvou upraveno jinak, ndi se pnivnimi vztahy z ni vypl)'vajicf 
pnslusnymi ustanovenimi zastupci obou smluvnich stran. 

5) Tato smlouva nabyva platnosti a 6cinnosti dnem podpisu opnivnenymi zastupci 
obou smluvnich stran. 

6) Tato smlouva byla schvaJena usnesenim Rady mesta Zd'aru nad Sazavou vedenym 
pod c.j. : 761 /2012/MP ze dne 17.12. 2012. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne 19. 12. 2012 

Pujcitel: 

A 1 · ' I -', . !'"/ :. ;-- ' ~ / ~·(::,. ... - _:, ~ . . 4 .. .--~·--
' ·. · ;' . vir ,•. , /.r·.· L?-/'S . J .. ....... , . .. ·;,- ....... ..... ... . ,·; ..... . ''.'" ... .. ... . 
Inw Dagmar Zverinova 1 

starostka 

/ 

3 

(f ' ) ' ) ' :..., 

V Jihlave dne .. :1 
.. ! .. !. ':'": ... ~. ~ .1

• ~ 

VypujCitel: 

,...., 
1 / ) ; 

I :)j/~/ 
. /ltr ·l~·· · · ~ < 
I plk. tv·1gr. . llos Trojanek 

re Ite] 
I ' . ! 

I 
/ 

I 



Dodatek cislo 1 ke Smlouve o vypujcce movitych veci- vybaveni 
,Specialni vyslechove mistnosti na Oo PCR Zd'ar nad Sazavou" 

uzavrene dne 19. prosince 2012 

uzavrene mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupenym starostou mesta Mgr. Zdenkem Navratilem 
IG: 00295841 
DIG: CZ00295841 , 
dale jen pujcitel 

a 

Ceskou republikou- Krajskym reditelstvim policie kraje Vysocina 
se sfdlem Vrchlickeho 2627, 58724 Jihlava 
zastoupenou reditelem plk. Mgr. Radkem Malirem 
JG: 72052147 
DIG: CZ72052147 
dale jen vypujcitel 

I. 

Smluvni strany se dohodly na zmene doby vypujcky v cl. 4 smlouvy tak, ze vypujcka 
konci dne 30. cervna 2016. 

II. 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy z ucastniku 
prebira jedno vyhotovenf. 

Tento dodatek smlouvy lze menit nebo doplnovat vyhradne pisemnymi dodatky 
podepsanymi obema smluvnimi stranami . 

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta vypujcitel vyslovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju mestem 
s ohledem na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni 
pozdejsich predpisu, a rovnez se zverejnenim smluvnich podminek obsazenych 
v tomto dodatku smlouvy v rozsahu a za podmfnek vyplyvajfcfch z prislusnych 



pravnich predpisu, zeJmena zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu 
k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu. 

Vypujcitel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich 
udaju obsazenych v tomto dodatku smlouvy mestem (prip. jeho zamestnanci), a to 
pouze pro ucely vedeni evidence a projednani v organech mesta a zverejneni 
rozhodnuti techto organu, uzavreni smluv, dodatku smluv apod., ve kterych jsou tyto 
udaje obsazeny, tj . vsude tam, kde lze uvedenim osobnich udaju predejit zamene 
ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele 
vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobnf udaje 
zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Vypujcitel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych prislusnymi ustanovenfmi zakona c. 101/2000 Sb., 
0 ochrane OSObnich udaju a 0 zmene nektefYCh zakonu, ve zneni pozdejsich 
predpisu. 

Vypujcitel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pri dodrzeni 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o 
zmene nektefYCh zakonu , ve zneni pozdejsich pfedpiSU, zvefejnen tentO dodatek 
smlouvy, jeho cast nebo dilci informace tykajici se tohoto dodatku smlouvy a jeho 
plneni. 

Ucastnici tohoto dodatku smlouvy po jeho precteni prohlasili , ze tento dodatek 
smlouvy odpovida jejich prave a svobodne vuli , uzavreli jej vazne a srozumitelne, 
nikoliv v tisni a za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho listinu 
podepisujf. 

Uzavreni tohoto dodatku smlouvy bylo schvaleno radou mesta Zd'aru nad Sazavou 
na zasedan f dne 14.12.2015 usnesenim c.j .: 479/2015/MP. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne /# I[ ·1:/J/ 

/~;"L 
Mgr. Zdenek N a v r a t i I 
starosta mesta 

--~_.-\,J ~.,:\ZA\~f .. ~J 

/J r_,,,,,: . ~'<~ ~.G.~,~·Ju 
(- ~::': ,,g; 3'1 

v Jihlave dne 4 I io I( 

/ 
·"' 

L LA.'\_,. ~. 
plk. Mgr. RadekvM a I i r 
fE?ditel 



KRAJSKE REDITELSTV[ POLICIE KRAJE VYSOCINA 

C. j. KRPJ-53833-1/CJ-2016-1600MM 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil 
starosta 

Jihlava 6. cervna 2016 
Pocet stran: 1 

Specialni vyslechova mistnost- zactost o prevod vybaveni 

Vazeny pane starosto, 

v roce 2012 schvalila Rada mesta Zd'ar nad Sazavou svY"m usnesenfm c.j. 761/2012/MP 
smlouvu o vy-pujcce majetku, kter9 byl poffzen za ucelem realizace projektu "Specialni vy-slechova 
mistnost na Ozemnfm odboru PCR Zd'ar nad Sazavou" v ramci Programu prevence kriminality na 
rok 2012 na zaklade Rozhodnuti c. 197 Ministerstva vnitra Geske republiky ze dne 29.7.2012 o 
poskytnuti neinvesticni dotace ze statnfho rozpoctu CR. 

V soucasne dobe uplynula trileta doba udrzitelnosti projektu. Krajske reditelstvi policie 
Kraje Vysocina ma nadale zamer vyuzfvat majetek k naplnovani ucelu projektu, tedy socialni 
prevenci kriminality s cilem zvysovani pocitu bezpeci obcanu a snizovani miry a zavaznosti trestne 
cinnosti zamerene na cflovou skupinu osob, kterou tvori deli a mladistvi ohrozeni socialne 
patologickymi jevy. 

Zadam Vas o ponechani majetku v miste urcenf, kde bude i nadale slouzit ucelu, pro kter9 
byl porizen, pripadne o jeho prevod darovaci smlouvou. Majetek bude nadale umfsten na 
Ozemnfm odboru PCR Zd'ar nad Sazavou. 

S pozdravem 

~ 2016 

~2~~ 
910l s 
POLICIE 11,:' 

ClSKI RlPUBliKY 

\!11-~-~ 
plk. Mgr. Radek Mal r 

reditel 

Vrchlickeho 2627/46 
587 24 Jihlava 

Tel.: +420 974 261 243 
sl. mobil: 725375076 

Email: helena.hubena@pcr.cz 



POLICEJNi PREZIDIUM CR 

Kancelaf policejnlho prezidenta 

c. j. PPR-7952-1/CJ-2016-990100 

Krajske reditelstvf policie kraje Vysocina 
k rukam reditele 
plk. Mgr. Radka Malfre 

Stanovisko policejnfho prezidenta k pi'ijetf daru 
K c. j.KRPJ-117398/CJ-2015-1600NE 

Praha 1. dubna 2016 
Pocet stran: 1 

Na kancelar policejnfho prezidenta byla dorucena zadost o stanovisko policejnfho prezidena 
k prijetf daru ve prospech Krajskeho reditelstvf policie kraje Vysocina od darcu - mest Treble, 
Havlfckuv Bred, Zd'ar nad Sazavou. 

K prijetf daru od verejnopravnf korporace a jeho vyuzitf v souladu s potrebami utvaru Policie Geske 
republiky nemam namitky, zaroven Odbor analyticko legislativnf nema k darovacfm smlouvam 
zadne pripomfnky. 

Z vyse uvedeneho duvodu udeluji souhlas s prijetfm daru, resp. s uzavrenfm darovacfch smluv na 
movity majetek potrebny k vybavenf specialnfch vyslechovych mfstnostf. 

52''52016 
~ ~ 
-7- = 
9~0Z' · S 

POUCIE 
CESKE REPUBUKY 

brig. gen. Mgr. Be. Tomas Tuhy v.r. 
policejnf prezident 

Strojnicka 27 
170 89 Praha 7 

Tel.: +420 974 834 233 
Fax: +420 974 834 700 
Email: kpp.spp@pcr.cz 
ID OS: gs9ai55 


