
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 17 
 DNE: 17. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 263/2019/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 

ANOTACE: 
Návrh dodatku o změně distribuční oblasti roznosu tiskovin (Žďárského zpravodaje). 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, a to mezi městem a RENVY Trade 
s.r.o., Pardubice, IČ 24274909, ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin ze dne 4. 8. 2014 
v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
OPM 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2 

1. Smlouva o zajišťování roznášky tiskovin vč. dodatku č. 1 
2. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 
 
Popis 
Radě města je předložen návrh dodatku č. 2 o změně distribuční oblasti roznosu tiskovin 
(Žďárského zpravodaje) na návrh dodavatele. Dodavateli se dlouhodobě nedaří zajistit roznos 
v místní části Radonín. Po diskuzi s místní částí bylo domluveno, že si distribuci zajistí osadní 
výbor samostatně. Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
 
Geneze případu 
V současné době platná Smlouva o zajišťování roznášky tiskovin ze dne 4. 8. 2014. 
11. 2. 2019 – Uzavřen dodatek č. 1 – materiál RM j.č. 104/2019/OPM ve věci navýšení ceny za 
roznos tiskovin. 
 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
- 
 
 

https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-08/104-19-OPM.pdf


Smlouva o zajist'ovani roznasky tiskovin 
uzavrena mezi temito stranami: 

RENVY Trade s.r.o. 
se sfdlem : Grusova 413, 530 09 Pardubice 
IG : 242 74 909 
DIG : CZ24274909 
Registrovana pod spisovou znackou oddfl C, vlozka 199016 ze dne 24.9.2012 u 
Mestskeho soudu v Praze 
(dale jen ,poskytovatel") 

a 
Mesto Zd'fu nad Sazavou 
se sf diem Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IG: 295841 
DIG: CZ00295841 
(dale jen ,objednatel") 

za techto podminek : 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje zajist'ovat pro objednatele roznasku tiskovin a objednatel se 
zavazuje zaplatit poskytovateli za takto provedene plnenf smluvnf cenu stanovenou podle 
clanku Ill. teto smlouvy. 
2. Konkretnf urcenf tiskoviny vcetne stanovenf mista roznosu je stanoveno nasledovne: 
Tiskovina: Zd'arsky zpravodaj 
Pocet kusu: 1 o 200 
Format: A4 
Term in dodani 1 X v mesici vzdy nejpozdeji do 20.dne prfslusneho kalendarn fho mesfce 
s tim, ze termfn vyzvednutf a maximalnf gramaz bude sdelena poskytovateli nejpozdeji do 
5ti dnu prede dnem roznosu a to prostrednictvfm osob, ktere jednajf za smluvni strany ve 
vecech technickych 
Misto dodanf: Mestsky urad, Zizkova 227/1 I 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Distribucnf oblast (misto roznosu nebo misto urceni): Mesto Zd'ar nad Sazavou a jeho mistni 
casti (Strzanov, Veselicko, Radonfn, Melkovice) 
Doba roznostu: 1 x mesicne, do trf dnu ode dne predani roznosu a to ve dnech pondelf -
streda a patek - nedele. 

II. 
Roznaskou se rozumf roznos jednoho vytisku dane tiskoviny do kazde bytove postovni 
schranky v mistech urcenf. 

Ill. 
Smluvni cena za roznasku tiskovin je urcena ve vysi 0,32 Kc/kus. K teto cene bude 
pripocteno DPH v zakonem stanovene vysi. 
Poskytovatel je opravnen si smluvni cenu za provedene roznasky tiskovin vyuctovavat 
fakturami - danovymi doklady vzdy za uplynuly kalendarni mesic. 
Splatnost takto vystavenych faktur- danovych dokladu cinf 14 dnu od data vystavenf. 



IV. 
Poskytovatel odpovida objednateli za to, ze distribuce bude provedena nejmene do 90 % 
vsech domacnosti v distribucni oblasti (dale jen ,Distribucni kv6ta 90 %"). Pokud bude 
zj isteno, ze distribuce nebyla provedena radne a vcas, zavazuje se poskytovatel provest 
nahradni doruceni a to do 2 dnu ode dne obdrzeni upozorneni objednatele o nedoruceni 
tiskoviny do konkretnich domacnosti. 
Pokud budou pri kontrole zjisteny nedostatky distribuce (viz nize popsana nekvalitni 
distribuce), rna objednatel vuci poskytovateli narok na slevu z ceny jeho plneni za konkretni 
distribuci. Jedinym podkladem pro stanoveni penalizace je vysledek spolecne kontroly. 
Sleva bude poskytovatelem objednateli poskytnuta takto: 
o 89 % az 80 % kladnych odpovedi - poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 1 0 % z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti, 
o 79 % az 70 % kladnych odpovedi- poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 20 % z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti , 
o 69% az 60% kladnych odpovedi- poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 30% z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti, 
o 59% az 50% kladnych odpovedi- poskytovatel poskytne objednateli slevu ve vysi 50% z 
ceny za provedeni distribuce periodika v Distribucni oblasti , 
0 je-li kladnych odpovedi mene nez 50%, nebude poskytovatel objednateli fakturovat castku 
za distribuci v Distribucni oblasti a objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od teto smlouvy. 

Ucinnost roznosu se stanovl jako pomer mezi poctem mist, kde nebyly tiskoviny doruceny 
ani v nahradnim terminu podle clanku IV. teto smlouvy, a celkovym poctem mist, kam mely 
byt tiskoviny doruceny. 
Za bezvadny roznos se povazuje takovy roznos, kde je ucinnost roznosu tiskovin vyssi nez 
90%. V opacnem pripade se jedna o vadny roznos. 

v. 
Objednatel je opravnen provadet kontrolu distribuce spolecne s poskytovatelem po kazde 
distribuci - je pouze na vuli objednatele, zda bude kontrola provedena ci nikoli. Termin 
kontroly distribuce urcuje objednatel , kter-y je povinen oznamit poskytovateli provedeni 
kontroly distribuce a jeji term in minimalne 1 kalendarni den predem. 
Kontrola distribuce bude probihat spolecne a bude to tzv. spolecna kontrola (tj . kontroly se 
bude ucastnit vzdy alespon jeden zastupce objednatele a jeden zastupce poskytovatele). 
Spolecna kontrola distribuce musi probehnout nejpozdeji do deseti (1 0) dnu po ukoncen i 
distribuce. Kvalitu distribuce a zejmena dodrzeni distribucni kv6ty 90 % a zjisteni skutecne 
vyse distribucni kv6ty pro ucely vypoctu slevy z ceny plneni die nasleduj iclho textu, budou 
spolecne poskytovatel a objednatel zjist'ovat kladenim otazky kontrolovanym domacnostem v 
distribucni oblasti, ve ktere mela byt die teto smlouvy provedena distribuce. Kontrolovanou 
domacnosti se rozumi adresa sestavajicf z nazvu ulice a cisla domu. Kontro lovana 
domacnost je vzdy omezena na jednu domacnost v jed nom dome na dane adrese (i kdyz se 
jedna o dum s vice domacnostmi). Obyvatele prislusne kontrolovane domacnosti na zaklade 
polozeni otazky potvrdi nebo poprou skutecnost provedeni distribuce v prfslusnem 
distribucnim obdobi. V kazde ulici smi byt dotazovano maximalne pet (5) kontrolovanych 
domacnostf. v ramci jedne takove kontroly bude overeno vzdy tolik kontrolovanych, aby bylo 
obdrzeno tricet (30) odpovedi kontrolovanych na polozenou otazku. Kontrolovana oblast 
musi byt zvolena tak, aby rovnomerne pokr-yvala distribucni oblast a to minimalne v 6 
ruznych lokalitach po 5 dotazech. Kontrolovane oblasti budou stanoveny pred zahajen im 
kontroly vzajemnou dohodou obou stran, tak aby bylo mozne optimalizovat cas a trasu 
kontroly. 
Nekvalitni distribuci se rozumi to, ze dorucenf distribucniho materialu si v kontrolovane 
oblasti pamatuje mene nez 90 % dotazovanych (tzn. vysledek spolecne kontroly zahrnuje 
mene nez 90% kladnych odpovedl) v kontrolni oblasti distribuce. 



Kladnou odpovedf se v tomto pfipade rozumi, ze dotazovany abean ve veku 18 az 65 let 
uvede pfi kontrole kvality distribuce, ze si pamatuje, ze mu Distribucnf material byl dorucen. 
Jina odpovecf nez ANO nebo NE (napf. NEViM) neni povazovana za odpoved' die tohoto 
ustanovenf. 
0 provedene kontrole bude ihned pfi jejfm ukoncenf ucinen zapis, kterY' potvrdf zastupci 
obou smluvnfch stran. 
Slevy budou zapocteny do faktury za mesic, ve kterem kontrola distribuce probehla (tedy 
kontrola bude provedena napf. za mesic !eden a slevy budou zapocteny v platbe za mesic 
unor). Ve fakture musi byt jasne uvedena procentualni vyse slevy a jeji vyse v Kc. 
V pfipade, ze sleva nebude v prislusne faktufe zohlednena, je objednatel opravnen fakturu 
poskytovateli vratit k doplneni a oprave. V pffpade opravneneho vraceni faktury poskytovate li 
k doplneni a oprave, se pferusi plynuti lhuty splatnosti faktury a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout dnem doruceni opravne faktury objednateli. 

VI. 

Tato smlouva je uzavfena s ucinnosti od 18. cervence 2014 a je uzavfena na dobu 
neurcitou. Platnost teto smlouvy lze ukoncit dohodou smluvnich stran nebo vypovedi s tim , 
ze vypovedni doba je stanovena jako trimesicni a pocita se od prveho dne, mesfce 
nasledujicfho po doruceni vypovedi druhe strane na adresu, uvedenou v zahlavi teto 
smlouvy, pffpadne na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemne sdelila jako adresu pro 
dorucovani. Za podstatne poruseni smluvnich povinnosti lze od teto smlouvy odstoupit. 
Za podstatne porusenf smluvnich povinnosti ze strany objednatele se povazuje napfiklad 
opakovane prodleni s uplnym zaplacenfm smluvni ceny. 
Za podstatne porusenf smluvnfch povinnosti ze strany poskytovatele se povazujf napfiklad 
opakovane vadne roznasky (nejmene dve vadne roznasky), neplneni si smluvnich 
povinnosti, pfipadne neodstranenf vad roznasky ve lhute k tomuto dohodnute. 

VII. 
Vzhledem k verejnopravnfmu charakteru mesta poskytovatel 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 pffstupu k informacfm, ve znenf pozdejsich 
predpisu, a rovnez se zverejnenfm smluvnfch podminek obsazenych v teto smlouve 
v rozsahu a za podminek vyplyvajicfch z prfslusnych pravnich pfedpisu, zejmena zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacfm, ve znenf pozdejsich predpisu. 
Poskytovatel souhlasf se shromazd'ovanfm, uchovanim a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (pfip. jeho zamestnanci) , a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednani v organech mesta a zverejnenf rozhodnuti techto organu, uzavfeni 
smluv, apod. , ve kterY'ch jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenfm osobnich 
udaju pfedejit zamene ucastnfku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobni 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Poskytovatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych prfslusnymi ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb. , o ochrane 
osobnich udaju a 0 zmene nekterY'ch zakonu, ve znenf pozdejsich predpisu. 
Poskytovatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pfi dodrzeni 
podmfnek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene 
nekterY'ch zakonu, ve znenf pozdejsich predpisu, zverejnena tato smlouva, jejf cast nebo 
dflcf informace tykajfcf se teto smlouvy a jejfho plneni. 

Tato smlouva muze byt menena pouze pisemnymi odsouhlasenymi dodatky. 

Ve vecech technickych bude za objednatele jednat: 



Nikola Adlerova 
medialnf koordinatorka 

Ve vecech technickych bude za poskytovatele jednat: 
Lukas Haiduk 

Obe smluvnf strany prohlasujf, ze si tuto smlouvu radne precetly, vsem jejfm ustanovenfm 
rozumi a souhlasf s nimi, ze tuto smlouvu uzavrely vaz:ne, ze sve svobodne vule a bez 
natlaku ci nevyhodnych podmfnek kterekoliv za stran a na dukaz toho pripojuji sve podpisy. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne If ~· ,eo/'7 

··
objecm el poskytovatel 
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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin 

 
1/ Město Žďár nad Sázavou 
 IČ 00295841 
 DIČ CZ00295841  
 se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 zastoupeno Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
 /dále jen „objednatel“/ 
 
a 
 
2/ RENVY Trade s.r.o. 
 IČ  24274909 

DIČ CZ24274909 
se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice 
Registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 199016 ze dne 24. 9. 2012 u 
Městského soudu v Praze 

 /dále jen „poskytovatel“/  
 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2014 Smlouvu o zajišťování roznášky 
tiskovin (dále jen Smlouva). K této smlouvě byl dne 12. 2. 2019 uzavřen dodatek č. 1. 
     
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, článku I. části týkající se distribuční oblasti,  
která s účinností od 1. 7. 2019 zní následovně: 
 

I. 
Distribuční oblast (místo roznosu nebo místo určení): Město Žďár nad Sázavou, místní část 
Stržanov, místní část Veselíčko a místní část Mělkovice. 
 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.  
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila rada města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne  
17. 6. 2019 usnesením č.j. 263/2019/OPM. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí objednatel. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 
 
----------------------------------------   ---------------------------------------- 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Lukáš Haiduk 
starosta města      jednatel RENVY Trade s.r.o. 
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