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DNE: 15.08.2016
NÁZEV:

Smlouva o spolupráci s provozovateli infopointů
ANOTACE:
Město Žďár nad Sázavou se rozhodlo pro zlepšení služeb návštěvníkům města i jeho
obyvatelům, ve spolupráci s partnery, zřídit síť tzv. infopointů. V místech označených jako
„infopoint“ bude umístěn stojan s propagačními a informačními materiály města a personál bude
schopen poskytnout základní informace o městě. Pro formalizování tohoto vztahu a z důvodu
zapůjčení stojanů – městského majetku, je nutné podepsat s těmito partnery smlouvu.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje návrh smlouvy o spolupráci a pověřuje
starostu města uzavřením smluv v tomto znění s vybranými partnery.

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:

Předkládá:

Oddělení projektů a komunikace

Oddělení projektů a komunikace

Název materiálu:
Počet stran: 1
Počet příloh: 1
Popis
Uzavření smluv formalizuje existenci tzv. infopointů, míst, na kterých návštěvníci i obyvatelé města
obdrží základní informace o městě, jeho turistických atraktivitách atp. Tyto infopointy nenahrazují
Turistické informační centrum, ale pouze jej doplňují. Na základě smlouvy o spolupráci bude
možné (v případě zájmu) jednotlivým provozovatelům infopointů zapůjčit stojan – městský majetek,
který bude jako základ infopointu sloužit. Pověření starosty města podpisem těchto smluv umožní i
do budoucna, v případě potřeby, počet těchto infopointů rozšiřovat, případně nahrazovat ty, kteří
by smlouvu vypověděli.
Město bude o existenci těchto infopointů informovat na svých webových stránkách, vč. informací o
jejich umístění, provozovatelích, otvírací době atd.
Geneze případu
 Od prosince 2015 bylo projednáváno v rámci města zřízení tzv. infopointů, míst na kterých
obyvatelé města a návštěvníci obdrží základní informace o městě i jeho okolí.
 Bylo vytipováno 7 míst, kde by měl být infopoint umístěný – hala ČD (Antikvariát Mlha),
Regionální muzeum, Knihovna MJS (hlavní budova), Modelové království v KD, Relaxační
centrum, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Zámek Žďár – Muzeum nové
generace.
 S provozovateli a majiteli vybraných míst byla vedena diskuse, všichni s umístěním
infopointů do svých provozoven souhlasili. Někteří si vyžádali i zapůjčení stojanů, jiní pro
tyto účely využijí vlastní inventář.
 Po realizaci infopointů bude provozovatelům nabídnuta také možnost komisního prodeje
propagačních materiálů města.
Návrh řešení
Schválit znění smlouvy v předložené podobě.
Varianty návrhu usnesení
 Rada města po projednání schvaluje návrh smlouvy o spolupráci a pověřuje starostu města
uzavřením smluv v tomto znění s vybranými partnery.
 Rada města po projednání neschvaluje návrh smlouvy o spolupráci a pověřuje starostu
města uzavřením smluv v tomto znění s vybranými partnery.
Doporučení předkladatele
Doporučení usnesení schválit.
Stanoviska
Znění smlouvy bylo konzultováno a upraveno dle požadavků JUDr. Prokopové.

Smlouva o spolupráci
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami
Město Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou,
IČO: 00295841
Zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města
(dále „Město Žďár nad Sázavou“)
a

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran v oblasti marketingu a propagace.
Smluvní strany mají v úmyslu vzájemně spolupracovat, a to i prostřednictvím zřízení tzv.
„infopointu“ sloužícího k poskytování základních turistických informací o městě .
2. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti …… umístit ve své provozovně na
viditelné místo městem Žďár nad Sázavou zapůjčený stojan, inventární číslo …. , a
průběžně v něm doplňovat od města Žďár nad Sázavou dodané propagační a informační
materiály. Město Žďár nad Sázavou se zavazuje poskytnout společnosti ….. potřebnou
součinnost spočívající zejména v průběžném dodávání propagačních materiálů (na
vyžádání společnosti) a propagaci společnosti jako „infopointu“ na webových stránkách
města.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Společnost …. se zavazuje umístit na přístupném a viditelném místě ve své provozovně
zapůjčený stojan na propagační materiály, doplňovat do něj dle potřeby městem Žďár nad
Sázavou dodané informační a propagační materiály a v případě potřeby si vyžádat jejich
dodání.

2.

Umístění stojanu bude ze strany společnosti …….. poskytnuto bezúplatně v souvislosti se
vzájemnou spoluprací obou smluvních stran. Společnost … se zavazuje učinit opatření
bránící odcizení stojanu či jeho poničení.

3.

Město Žďár nad Sázavou se zavazuje poskytnout společnosti … stojan, inventární číslo ….,
informační a propagační materiály a na základě žádosti společnosti….tyto materiály
v případě potřeby doplňovat. Město Žďár nad Sázavou dále poskytne společnosti ……
veškerou součinnost nezbytnou pro realizaci propagace a poskytování turistických
informací o městě Žďár nad Sázavou a jeho okolí dle této smlouvy.

4.

Společnost se zavazuje, v případě ukončení platnosti této smlouvy, vrátit městu Žďár nad
Sázavou poskytnutý stojan a zbývající informační a propagační materiály a to ke dni
ukončení platnosti této smlouvy.

5.

Město Žďár nad Sázavu se zavazuje bezúplatně propagovat společnost ……, jakožto
správce a provozovatele „infopointu“ na svých webových stránkách.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena s účinností od … na dobu neurčitou a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
2. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodu smluvních stran nebo výpovědí s tím, že
výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce po doručení
výpovědi.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
4. Všechny smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne
…..

Ve Žďáru nad Sázavou dne ………………………………………..

Město Žďár nad Sázavou

…………………………………………………………..
Mgr. Zdeněk Navrátil

………………………………………………………..

