
 
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 92 

 DNE: 25.06.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1596/2018/KS 

 

NÁZEV: 
 
Pronájem stožár ů VO pro reklamní ú čely  
 

ANOTACE: 
Návrh nájemní smlouvy na stožáry VO ve vlastnictví města za účelem umístění reklamních 
zařízení. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje  s účinností od 1.7.2018 nájemní smlouvu na stožáry 
veřejného osvětlení (VO) ve vlastnictví města za účelem umístění reklamních zařízení 
(kartonových poutačů apod.) ve znění dle přílohy a pověřuje referenta/tku odboru komunálních 
služeb – správa veřejného osvětlení uzavíráním těchto smluv s tím, že uvedené smlouvy vyjímá z 
povinnosti zveřejňovat je na webových stránkách města, přičemž uvedené smlouvy jsou 
uzavírány v hodnotě nižší než 50 tis. Kč bez DPH.  
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 
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1. Návrh smlouvy nájemní stožárů VO k umístění reklamních zařízení  

 
Popis 
Návrh nájemní smlouvy na stožáry VO pro reklamní účely (formou kartonových poutačů apod.) je 
zpracován v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství účinnou od 1.7.2018. Tato forma umístění reklamního zařízení na 
stožáry VO není uvedenou vyhláškou zpoplatněna, proto je navrženo uzavírat v takových 
případech nájemní smlouvy dle vzoru v příloze. Výše nájmu je stanovena obdobná jako v minulosti 
zpoplatňování formou „záboru“. Není dopad na rozpočet města. 
 
Geneze případu 
- 
  
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
 
 



1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
IG: 00295841 
DIG: CZ00295841 
zastoupene referentem/kou odboru komunalnich sluzeb - sprava verejneho osvetleni 
Mestskeho uradu Zd'ar nad Sazavou na zaklade rozhodnuti rady mesta ze dne 

bankovni spojeni: ................................. . 
c.u.: .................................... , VS: IG najemce, SS: ............. . 
(dale jen ,pronajimatel" nebo ,mesto") 

a 

2. Jmeno Pi'ijmeni I Nazev, nar. IIC ........................... .................................................... . 
bytem I se sidlem ...... -..................................................................................... . 
zastoupeny ............... -...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
DIG: CZ ................................... /neplatce DPH 
nezapsana v OR, zivnostenske opravneni c ................................. . 
bankovni spojeni: ............................. , c.u.: .................................. . 

(dale jen ,najemce") 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku v souladu s ust. § 2201 a nasi. zakona 
c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen "obcansky zakonik") tuto: 

Najemni smlouvu 

c1.1. 
Pi'edmet mijmu 

Mesto pronajima touto najemni smlouvou najemci .... ks stozaru verejneho osvetleni (VO) 
ve vlastnictvi mesta za ucelem umisteni reklamnich zarizeni: kartonovych poutacu max. 
rozmeru format A2 ve vlastnictvi najemce - vzdy max. jedno zafizeni na jeden stozar lze 
oboustranne (dale jen ,predmet najmu") 

ct. 2. 
Cenova ujednani 

1. Smluvni strany si dohodly cenu najmu za predmet najmu, specifikovany v cl. 1. teto 
smlouvy, ve vysi 25 Kc bez DPH za 1 ks stozaru VO, a to za kazdy i jen zapocaty den, 
tj. za .... ks stozaru VO na obdobi od: ... " do: ......... , tedy ..... dnu celkem: 



2. Uhrada sjednaneho najemneho za predmet najmu, jak je specifikovano v cl. 1. tete 
smlouvy, bude najemcem provadena dopredu pred instalaci reklamniho zarizeni, a to 
formou bezhotovostni platby, na ucet mesta vedeny u Komercni banky a.s., cislo uctu: 
..... , VS: IC najemce, SS: '"' . nebo v hotovosti ci kartou na pokladne MU Zd'ar nad 
Sazavou. 

3. Uhradou najemneho se rozumi pripsani prislusne castky na vyse uvedeny ucet 
pronajimatele, zpusobem a ve vysi jak je specifikovano v tete smlouve. 

4. Nezaplati-li najemce r<ldne nebo vcas sjednane najemne nebo jeho cast, pozbyva tate 
smlouva platnosti. 

c1. 3. 
Zptisob instalace reklamnich zarizeni 

1. Reklamni zarizeni nesmi branit ve vyhledu na kfizovatkach a nesmi byt umist'ovana 
v blizkosti prechodu pro chodce 

2. Reklamni zafizeni se nesmi umist'ovat na stozary VO v prostoru okruzni krizovatky ulic 
Brnemska a Jihlavska (cervene natrene) a na ulici Dvorakova (od okruzni krizovatky u 
00 Kaufland po ulici Strojirenska), dale se nove nesmi umist'ovat na stozary c. 410 -
416 v ulice Neumannova 

3. Najemce, coby vlastnik reklamnich zafizeni nese po celou dobu ucinnosti tete smlouvy 
odpovednost za nebezpeci poskozeni techto reklamnich zafizeni tfeti osobou. 

4. Najemce se zavazuje reklamni zarizeni instalovat na stozary VO tak, aby neposkodil 
majetek pronajimatele a die pozadavku spravce VO pronajimatele. 

5. Najemce je povinen po ukonceni najmu odstranit z pronajateho VO veskere sve zafizeni 
a odevzdat vo pronajimateli v fadnem stavu, cistote a poradku. 

6. V pripade nefunkcnosti reklamnich zafizeni ci jejich casti z duvodu na strane 
pronajimatele (napf. pfi rekonstrukci vefejneho osvetleni nebo z dalsich, na najemci 
nezavislych pricin) neprislusi pronajimateli najemne za dobu, po kterou tate nefunkcnost 
trvala. 

7. V pripade nedobreho technickeho stavu reklamniho zarizeni, kdy takovy slav 
neprodlene neodstrani najemce, je pronajimatel opravnen na naklad najemce takove 
zarizeni odstranit. 

8. V pripade, ze najemce neodstrani reklamni zarizeni do doby urcite die tete smlouvy, je 
pronajimatel opravnen jej odstranit na naklady najemce. Reklamni zarizeni je 
pronajimatel v takovem pripade opravnen uschovat pripadne zlikvidovat na naklady 
najemce. 

Cl.4. 
Ostatni ujednani 
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1, Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou s ticinnosti od .. '"'"""'''do 

2. Reklama na reklamnich zafizenich nesmi poskodit dobre jmeno a povest pronajimatele. 

3. Tato smlouva nabyva ticinnosti a platnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 

4. Pravni vztahy neresene touto smlouvou, jakoz i spory o jeji plneni se ridi pfislusnymi 
ustanovenimi zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik. 

5. Tuto smlouvu lze menit pouze na zaklade pisemnych vzestupne cislovanych dodatku. 

6. Najemce dale bere na vedomi, ze objednatel je povinnym subjektem die zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacfm, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a je 
tak povinen za podminek zde uvedenych zverejnit ci poskytnout tuto smlouvy, jeji cast, 
popf. dalsi informace souvisejici s plnenim teto smlouvy, tfetim osobam. Obdobna 
povinnost muze byt stanovena dalsimi pravnimi pfedpisy. 

7. Tato smlouva byla sepsana ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, pronajimatel i 
najemce obdrZ:i jedno vyhotoveni teto smlouvy. 

8. Zneni teto smlouvy bylo schvaleno radou mesta Zd'ar nad Sazavou dne ...... ""'" ... 
usnesenim cj: .... ,. "', 

10. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu precetly, ze byla sepsana na zaklade jejich 
prave a svobodne vule, nikoli v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, a na dukaz 
toho pfipojuji sve podpisy. 

Ve Zd'afe nad Sazavou dne ............ . 

Pronajimatel 

referentlka odboru komunalnich sluzeb 
sprava verejneho osvetleni 

V ............................ dne ............ . 

Najemce 
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