
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 82  

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

 DNE: 29.1.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1385/2018/MP 

 
OBSAH:    

Smlouva o výp ůjčce 

 
NÁVRH USNESENÍ: 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad 
Sázavou jako půjčitelem a Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina jako vypůjčitelem, 
v předloženém znění. 

 
 
ANOTACE: 
 

Podstatou tohoto bodu je schválení smlouvy o výpůjčce. Jedná se o výpůjčku 6ks fotopastí 
pro potřeby Policie ČR.     

 

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.:  1385/2018/MP           Ve  Žďáře nad Sázavou dne  15.1.2018  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smlouva o výpůjčce –  materiál do Rady  města 
 

 
Na základě úkolu uloženého starostou města byl proveden nákup fotopastí, které jsou určeny pro 
potřeby Policie ČR. Uvedené zařízení bude policie ČR bezúplatně zapůjčeno na základě smlouvy o 
výpůjčce. Jedná se o výpůjčku 6 ks fotopastí v celkové hodnotě 45012 Kč.   
 
 
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. 
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Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ:002 95 841 
zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 
(dále jen půjčitel) 
 
a   
 

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vyso čina 
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
IČ: 720 52 147 
zastoupená plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku 
(dále jen vypůjčitel) 
 

 
uzavřeli na základě § 2193 a násl. z.č. 89/2012 Sb. oz tuto: 

 
 

s m l o u v u   o   v ý p ů j č c e 
                                          č. j. KRPJ-4044-3/ČJ-2018-1614UO 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Město Žďár na Sázavou jako půjčitel je vlastníkem 6 kusů fotopastí, kdy se jedná o 
fotopasti zn. UOVision UM 595-3G v celkové pořizovací hodnotě 45.012,-Kč včetně DPH. 
Jedná se o fotopasti, které jsou kompatibilní s již používanými zařízeními, které Policie ČR 
pro svoji činnost již využívá. Fotopasti mají možnost odesílání dat nejen v rozšířeném 
protokolu GPRS, ale také v modernější a podstatně rychlejší technologii 3G. Dodavatelem je 
VARIANT plus, spol. s r. o., Třebíč, fa č. 101712600. Jednotlivé fotopasti mají výrobní čísla a 
pořizovací hodnotu: 

• imei 863789023787280      cena 7 502 Kč 
• imei 863789025274485      cena 7 502 Kč 
• imei 863789025279468      cena 7 502 Kč 
• imei 863789025272893      cena 7 502 Kč 
• imei 863789025273545      cena 7 502 Kč 
• imei 863789025273636      cena 7 502 Kč 
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2. Na základě součinnosti města Žďáru nad Sázavou a Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina v rámci prevence kriminality se strany dohodly na této smlouvě o výpůjčce shora 
uvedených fotopastí. Fotopasti jsou nově pořízeny. 

 
 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 

1. Půjčitel uvedené fotopasti vypůjčuje Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina pro účely 
územního odboru Žďár nad Sázavou. 

2. Vypůjčitel je povinen vypůjčený majetek udržovat ve stavu odpovídajícímu době a míře 
užívání. V případě ukončení smlouvy je vypůjčitel povinen vrátit majetek půjčiteli ve stavu 
odpovídajícím v době užívání. S ohledem na charakter vypůjčeného majetku je zde možnost 
odcizení nebo poškození třetí osobou. Takovou skutečnost je vypůjčitel povinen obratem 
ohlásit zastoupenému pro tento účel Mgr. Martinem Kuncem, e-mail: mp@zdarns.cz.  

3. Oprávněnou osobou za vypůjčitele je vedoucí územního odboru Žďár nad Sázavou 
plk.Mgr. Bohumil Šlapák, e-mail: bohumil.slapak@pcr.cz, zr.sekret@pcr.cz. 

4. Půjčitel se zavazuje potřebné revize a nutné opravy objednávat a hradit na své náklady. 

5. Vypůjčitel se zavazuje umožnit kdykoliv přístup k vypůjčenému zařízení pověřeným 
pracovníkům půjčitele a servisní firmě, zejména za účelem oprav, údržby, kontroly a 
inventarizace. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je oběma smluvními stranami podepsaný „Protokol o 
předání a převzetí předmětu výpůjčky“, který je přílohou č. 1. 

7. Půjčitel při předání předá vypůjčiteli i dokumentaci a návod k upotřebení zařízení. 

 
 

III. 
Doba výp ůjčky 

 
 

1.  Výpůjčka je sjednána bezúplatně na dobu neurčitou.  
 
2. Smluvní strany se dohodly na jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď může podat 
kterákoliv ze smluvních stran a to písemně a musí ji doručit straně druhé. Výpovědní doba 
běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla doručena 
druhé straně. Pro běh výpovědní lhůty platí obecné ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění. 
 
3. Smlouva může skončit i dohodou smluvních stran. 
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IV. 
Ustanovení p řechodná a záv ěrečná 

 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích pro každou ze smluvních stran po jednom 
paré. 

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
29.1.2018 pod jednacím číslem 1385/2018/MP. 

3. O předání a převzetí vypůjčovaného předmětu smlouvy sepíší smluvní strany písemný 
protokol. Půjčitel při předání předá vypůjčiteli dokumentaci a návod k použití fotopastí. 

4. 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 této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména z.č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Vypůjčitel 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, a pod, 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. 

6. Vypůjčitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

7. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupnou číselnou řadou 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu smluvní stranu. 
 
9. Obě smluvní strany s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho 
připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne                                               V Jihlavě dne 

Půjčitel:             Vypůjčitel: 

 
 
 
….……………………………….                                           .….………………………………… 
       Mgr. Zdeněk Navrátil                                                      plk. RNDr. Miloslav Klodner 
starosta města Žďár nad Sázavou                                     náměstek ředitele pro ekonomiku 
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Příloha č.1 

 

 

Protokol o předání a převzetí 6 fotopastí 

 

V souladu se smlouvu o výpůjčce je vyhotoven protokol o předání a převzetí níže uvedených 
6 fotopastí s výrobními čísly: 

• imei 863789023787280 

• imei 863789025274485 
• imei 863789025279468 

• imei 863789025272893 
• imei 863789025273545 
• imei 863789025273636 

 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne…………………. 
 
 
 
Za půjčitele:       Za vypůjčitele: 
 
 
……………………………..                                               ……………………………. 
jméno a příjmení                                                                                  jméno a příjmení 


