
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 
 DNE: 27.08.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1641/2018/KS 

 

NÁZEV: 
 
Pronájmy míst pro žďárskou pouť 
 
 
 

ANOTACE: 
Návrh podmínek pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí na žďárské pouti 
v návaznosti na novou obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání: 
1. schvaluje Podmínky pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti 
(dále jen Podmínky pouti) v předloženém znění; 
2. pověřuje odbor komunálních služeb uzavíráním krátkodobých nájemních smluv a výběrem 
nájemného s tím spojeného od prodejců a provozovatelů/majitelů atrakcí v souladu 
s Podmínkami pouti; 
3. vyjímá shora uvedené smlouvy z povinnosti zveřejňovat je na webových stránkách města. 

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: 
 



 
Název materiálu: Pronájmy míst pro žďárskou pouť 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Podmínky pouti 
 
Popis 
V návaznosti na obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství účinnou od 1.7.2018 byla provedena revize s výběrem příslušného poplatku 
souvisejících činností,  kromě jiného i pronájmu míst pro stánkový prodej a pro umístění atrakcí při 
žďárské pouti. Pro další zajištění v rozsahu a za podmínek obdobných jako doposud je radě města 
předkládán k projednání návrh Podmínek pouti. Výše nájmu – práva užití - bez úhrady služeb s tím 
spojených je stanovena obdobná jako v minulosti při zpoplatňování formou „záboru“.  Je navrženo 
uvedené nájemní smlouvy vzhledem k formě jejich uzavírání vyjmout z povinnosti zveřejňovat je 
na webu města. 
Příjem z pouti činil v roce 2018 celkem 700 tis. Kč, výdaje celkem včetně osobních nákladů a 
úklidu a údržby komunikací k 9.7.2018 jsou evidovány ve výši 511,408 Kč, tj. celkem výsledek = + 
188.592 Kč.  
V případě nájmu – práva užití se z daňového hlediska jedná o zdanitelné plnění v základní sazbě. 
Tj. nově je k jednotlivým sazbám nájmu nutné připočítat DPH. Výše nájemného je mírně zvýšena 
max. do 20% proti předchozímu poplatku za „zábor“ a to tak, aby bylo možné i případné mírné 
snížení pronajaté plochy pro stánky/počtu atrakcí  a jejich příslušenství, a to při zachování 
celkového příjmu města z této akce.  
Provozovatelé stánků umístěných v dotčeném prostoru na pozemcích (veřejném prostranství) 
jiných majitelů jsou povinni postupovat podle platné vyhlášky města o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, tj. ohlásit zábor a uhradit poplatek v předepsané výši (aktuálně 50 Kč/m2 a 
den za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje). 
 
Geneze případu 
- 
  
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
Materiál byl konzultován s  finančním a právním odborem  
 



Podmlnky pronajmu mist - prava uziti - pro stankovy prodej a 

umisteni atrakci pri zd'arske pouti na pozemcich mesta 

(dale jen Podminky nebo Podminky pouti) 

Platne a ucinne od 01.01.2019 

1. Definice a cil 

Tyto Podminky stanovuji povinnosti majitelu a provozovatelu prodejnich stanku a atrakci umistenych 

v prostoru zd'arske pouti - najemcu pozemku mesta Zd'ar nad Sazavou pfi stankovem prodeji a provozu 

atrakci pfi zd'arske pouti (dale jen pout') a napomahaji k zajisteni bezpecnosti a k ochrane zdravi vsech 

ucastniku pouti vcetne jejich navstevniku. Kazdy vlastnik a provozovatel atrakce nebo prodejniho stanku 

aped., ktecy se ucastni pouti, je povinen je dodrzovat. 

2. Misto pro stankovy prodej a provoz atrakci pfi zdarske pouti: 

Misto: prostor ul. Jungmannova - u zimniho stadionu a sportovni haly (viz. pfiloha c. 1: Plocha pro 

najem pro stankovy prodej a pro provoz atrakci pfi pouti) 

3. Vyber a umist'ovani prodejcu a provozovatelu atrakci 

Kazdy vlastnik a provozovatel atrakce a prodejce je povinen dohodnout se na podminkach umisteni sveho 

stanku nebo atrakce a dalsiho pfislusenstvi (napf. obytny pfives, vozidla) s majitelem pozemku, na kterem 

budou jeho stanek nebo atrakce nebo jejich pfislusenstvi umisteny. Tim neni dotcena povinnost ohlasit 

uzivani vefejneho prostranstvi a fidit se die platne vyhlasky mesta Zd'ar nad Sazavou o mistnim poplatku za 

uzivani vefejneho prostranstvi. 

Mesto Zd'ar nad Sazavou prostfednictvim odboru komunalnich sluzeb (dale jen OKS) zajist'uje vyber a 

umisteni provozovatelu prodejnich stanku a atrakci na svych pozemcich pro kazdy rok zvlast'. OKS je 

povefen uzaviranim najemnich smluv za timto ucelem s vybranymi provozovateli/vlastniky. 

Zajemci o umisteni prodejnich stanku na mestskych pozemcich, ktefi se ztlcastnili pauli, fadne splnili 

povinnosti s tim spojene a maji zajem o stejne misto i pro dalsi rok, musi poslat svoji pisemnou prihlasku 

(staci i e-mailem) na adresu MeU Zd'ar nad Sazavou, odbor komunalnich sluzeb, nejpozdeji do 31. ledna 

pfislusneho roku. Po tomto datu budou pfidelovana zbyvajici mista na stankovy prodej ostatnim zajemcum -

s pfihlednutim k nabizenemu sortimentu zbozi, terminu pfihlasky apod. 

Zajemci o umisteni atrakci na mestskych pozemcich musi poslat svoji pisemnou pfihlasku (staci i e-mailem) 

na adresu MeU Zd'ar nad Sazavou, odbor komunalnich sluzeb, nejpozdeji do 31. bfezna pfislusneho roku. 

Vyber atrakci provadl komise mesta. 

Zajem o mista vzdy znacne pfevysuje prostorove moznosti mesta. z kapacitnich duvodu proto nelze vyhovet 

vsem zajemcum. Podani zadosti nezaklada pravo ucasti na pouti. 

Na pfihlasce zajemce musi uvest udaje pro vystaveni danoveho dokladu - IC, DIG, obchodni firmu nebo 

jmeno a sidle. 



4. Provozni doba 

Atrakce - pondeli az nedele 

Prodejni stanky: pondeli az nedele- nejmene patek az nedele 

Blizsi specifikace provozni doby: 

v pondeli od 8:00 hod. - najizdeni se zarizenimi die pokynu a po dohode se zastupcem mesta do 
prostoru u zimniho stadionu, kde bude najemci pildelen konkretni prostor 

v uter}' od 9:30 do 20:00 hod., zcela bez ozvucenl 

ve stredu od 9:30 do 20:00 hod., bez hudby, povoleny jsou pouze kratke zvukove zkousky pfi instalaci 

ve ctvrtek od 9:30 do 14:00 bez hudby, od 14:00 do 19:00 s hudbou, pole bez hudby do 20:30 hod. 

v patek od 9:30 do 14:00 bez hudby, od 14:00 do 22:00 s hudbou, pole bez hudby do 24:00 hod. 

v sobotu od 9:30 do 22:00 s hudbou, pole bez hudby do 24:00 hod. 

v ned eli od 9:30 do 19:00 s hudbou, pole bez hudby do 20:00 hod. 

V pfipade nedod!Zen! ,ticheho" provozu muze byt atrakce zastupcem mesta odpojena od elektrickeho 
proudu. 

• po skonceni pouti prostor uvolnite nejpozdeji v pondeli do 18:00 hod. 

Provozni doba muze b)l1 zastupcem mesta pro pfislusny rok a podle konkretn!ch podminek na pouti 
upravena odlisne a ucastnici pouti jsou povinni takovou zmenu akceptovat. 

Doba najmu- prava uziti- je dobou ur6itou maximalne v trvan! 7 dnu. 

5. Uhrady 

Najemne (pravo uziti) na mestskych pozemc!ch mist pro stankovy prodej a umistemi atrakci pfi zd'arske pouti 

je stanoveno ve vysi bez DPH: 

• za kazdy i zapocaty den a kazdy i zapocaty m2 
prodejnl stanek 

• za kazdy i zapocaty tyden a kazde jed no zarfzeni: 
osobni automobil (vcetne dodavek do 3,5 t) 
maringotka, obytny pffves, nakladnf automobil a pod. 
strelnice, vzduchova dela a pod. 
male kolotoce, houpacky, trampolfny, skluzavky, Aquazorbing a pod. 
stfedni kolotoce (Twister, strasidelny zamek, horska draha apod.) 
velke atrakce (visuty kolotoc, katapult, centrifuga, Faktor X a pod.) 
autodromy a pod. velka zarfzenf 

K uvedenym cenam bude pfipoctena DPH v platne sazbe. 

110,- Kc 

5oo,- Kc 
1.ooo,- Kc 
1.2oo,- Kc 
3.6oo,- Kc 
1.ooo,- Kc 
9.soo,- Kc 

1s.ooo,- Kc 

Mesto umozni die kapacity v miste napojeni atrakci, spotfebicu na el. rozvadMe a pf!vod vody za pfedem 

dohodnul)lch podm!nek a za uhradu nak!adu s tim spojenych. Uvedene sluzby nejsou zahrnuty v cene najmu. 

Najemce je povinen uhradit vyse uvedene najemne vycislene die sazeb vyse a die konkretnich pro pout' 

pronajfmatelem vybranych stanku, atrakc! a pfislusenstvi mestem, a to nejpozdeji do 30.04. pfislusneho roku. 

Najemne bude uhrazeno bezhotovostnim pfevodem na ucet pronajimatele c. 19-0000328751/0100 na 

zaklade faktury vystavene mestem (danoveho dokladu). 

Je vyjimecne mozne najemne uhradit v hotovosti k rukam pronajimatele nejpozdeji pfi najizdenl do prostoru 

pouti, a to pouze po pfedchoz! dohode pro prodejnl stanky a jejich pfislusenstvi. 

Nezaplati-li najemce fadne nebo vcas najemne, bude z ucasti na pout! vyfazen. Po celou dobu trvani pouti je 

najemce povinen mit na miste k dispozici doklad o fadne uhrade najemneho za ucelem kontroly ze strany 

pronajlmatele. 



Najemce neni opravnen pfedmet najmu dale pronajimat (pfenechat do podnajmu), bez pfsemneho souhlasu 

pronajimatele. 

6. Dalsi povinnosti najemcu, prodejcu, provozovatelu atrakci 

a) Musf dodrzovat veskerou platnou legislativu CR, pfedevsim ustanoveni zivnostenskeho zakona, pokud 

se na nej vztahuje, ustanoveni zakona o zemedelstvi, hygienicke a veterinarni, pozarni pfedpisy. 

b) Uposlechnout vsech opravnenych pokynu zastupce mesta. 

c) Seznamit se s pozarnim fadem pro akci Zd'arska pout' a dodrzovat jej. V pfipade zjisteni nebezpeci 

pozaru informovat preventivni pozarni hlidku. 

d) Je povinen mit potfebna opravnenf a povoleni a odbornost nutnou k cinnosti, kterou bude provozovat na 

miste najmu, je odpovedny za pfipadne skody, ktere zpusobi sam nebo kterou zpusobl jeho 

poddodavatele. 

e) Uzivat pfedmet najmu vylucne v souladu s ustanovenimi techto Podminek, a k dohodnutemu ucelu. 

f) Je povinen umoznit pronajlmatelum za pfitomnosti najemce v nezbytne nutnem rozsahu vstup na 

pfedmet najmu za ucelem zjisteni jeho uzivani v souladu s temito PodminkamL 

g) Pfedlozit platne opravneni k provozovani cinnosti a tech. prukazy k jednotlivym zaFizenim. 

h) Pfedlozit platnou revizni zpravu na elektricke zafizenl a pfivodnl vedenL 

i) Zajistit v plnem rozsahu bezpecnost provozu atrakce die platnych CSN. 

j) Udrtovat pronajaty prostor v cistote a pofadku prubezne po celou dobu ucasti na pouti, a prave tak jej 

osobne pfedat pfed odjezdem pracovnikovi MeU, OKS. 

k) Odstra~ovat odpad ze sveho pronajateho mista (prubezne i po ukonceni provozu) a odkladat ho 

vyhradne do urcenych sbernych nadob na odpad. 

I) Jen s maximalnl opatrnosti se pohybovat po asfaltove plose (viceucelove sportovni draze s novym 

povrchem) s tim, ze pfi jakemkoliv poskozeni, uhradite zpusobenou skodu v pine vysL 

m) Majitele psu pfi pfijezdu pfedlozi platny ockovaci prukaz. Pes musi byt umisten v oplocenem prostoru a 

nebo pfivazany a opatfeny nahubkem. 

n) Na plose uvnitf rychlobruslafske drahy z bezpecnostnich a kapacitnich duvodu nesmeji byt odstaveny 

tahace, podvozky apod. 

o) Podlozit konstrukce stanku a dalslch zaflzenl dfevenymi nebo jinymi nekovovymi podlozkami na 

asfaltove plose ovalu tak, aby nedoslo k poskozenl jeho povrchu. 

p) Obytne pflvesy (maringotky, karavany) nesmeji byt umlsteny na asfaltove plose. 

q) Na asfaltove plose autocviciste nebudou odstaveny nakladnl automobily, tahaee, podvozky apod. je 

nutne odstavit je jinam (napf. na travnate plochy autocviciste, zvenci podel oplocenl, za protihlukovy val 

nebo za zimnl stadion, vzdy die pokynu zastupce mesta). 

r) Bude dodrtovat maximalnl opatrnosti pfi najizdenl s atrakcemi na vydlazdene resp. vyasfaltovane 

povrchy tak, aby ned oslo k jejich poskozen i 1 



Pri nedodrteni stanovenych podminek bude m3jemce vykazan z ucasti na pouti v pfislusnem roce i v 
pristich letech. 

7. Kontakty 

Zastupce mesta: Mesto Zd"ar nad Sazavou - Odbor komunalnich sluzeb 

lng. Marie Sustrova, tel: 566 688 185, e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz 

lng. Miloslav Dvorak, tel: 736 510 451, e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz 

Velitel pozarnf hlldky: Milan Sort, tel.: 736 510 474, e-mail: milan.sorf@zdarns 

8. Zaverecna ustanoveni 

Temito Podminkami nejsou dotceny povinnosti vyplyvajici zjinych pravnich predpisu. 

Pfiloha: 

1. Plocha pro najem pro stankovy prodej a pro provoz atrakcf pri pouti 
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