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MATERIAL PRO RADU MESTA c. 23 

ONE: 07.10.2019 JEDNAci CiSLO: 367/2019/0KS 

NAzEV: 
Mestsky informacni system na sloupech VO 

ANOTACE: 
Ukonceni umist'ovani reklamy na sloupech VO 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani rozhodla vypovedet smlouvu, pfedmetem ktere je pronajem sloupu 
vefejneho osvetleni, jakoz i jinych vhodnych nosicu na uzemi mesta k instalaci prvku mestskeho 
dopravn iho a informacniho systemu, uzavfenou dne 16.03.1998 ve zneni dodatku c. 1 ze dne 
23.03.2009, mezi mestem Zdar nad Sazavou a spolecnosti HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., 
IC: 15028101, a to v souladu s cl. 3. Smlouvy. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravni: Odbor komunalnich sluzeb: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor stavebni: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prostfedi: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove fizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 



 
Název materiálu: Městský informační systém na sloupech VO 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 
1 – Smlouva s dodatkem č. 1 
2 – Návrh výpovědi - neveřejná 
 
Popis 
Dne 16.03.1998 město („Město“) uzavřelo se spol. s HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., IČ: 
15028101 („firma“) smlouvu na pronájem sloupů veřejného osvětlení, jakož i jiných vhodných 
nosičů na území města k instalaci prvků městského dopravního a informačního systému.  
Dle pokynu vedení města je radě města předložen návrh na ukončení výše uvedené smlouvy, a to 
v souladu s čl. 2. odst. 2.10. a čl. 3. Cílem tohoto kroku je eliminace vizuálního smogu a 
zkvalitňovaní veřejného prostoru ve městě. 
 
Výpovědní lhůta je 6 měsíční, běžet začíná první den následujícího měsíce po doručení písemné 
výpovědi. Město je zavázáno respektovat platné smlouvy o nájmu nosičů mezi firmou (nájemcem) 
a jeho zákazníky, nejdéle však na dobu 2 let od ukončení platnosti této smlouvy, přičemž firma se 
zavazuje neprodlužovat trvání uzavřených smluv a neuzavírat smlouvy nové během sjednané 
výpovědní lhůty od data doručení písemné výpovědi.  
  
Dopad do rozpočtu města 
Výpovědí smlouvy dojde ke snížení příjmů města ve výši cca 250 tis. Kč vč. DPH/rok. 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení a popis. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
- 
 
Stanoviska  
- 



Smlouva 
uzavfenA v souladu s § 269 Obchodnfho zakoniku mezi: 

M~stem Zd'ar nad Sazavou 
zastoupenjm starostou 
bankovni spojeQi: 
CislouCtu.: 
ICO: 
(dAle jen .,M~o") 

a 

firmou HOSTALEK-WE.RBUNG s.s r.o., Reigrova 175, 560 02 Ceska Trebova 
zastoupenou spoleauk:em finny panem Pavlem Klaclem 
ICO: 15028101 
DIC: 273-15028101 
(dale jen ,firma") 

cu. 
Predmet smlouvv 

1.1. ITedm~tem smlouvy je pronijem sloupii verejneho osv~leni, jakoz i ostatnich 
vhodnych nosiM na U.zemf M~ta k instalaci prvkii mestskeho dopravniho a inform~niho 
systemu, ktecy je tvoren navadecimi a informaCnimi tabulemi komer~nich a nekomer~nich 
cilii (dale jen ,,MIOS''). Mesto souhlasi, aby tyto sloupy byly takto vyuiivany .s t~ ze 
umisteni tabuli MIOS neohrozi bezpecnost silnicniho provozu, a to na z8k:lade podminek 
stanovenjch DI Policie. MIOS bude budovan v souladu se znenim ,,Zasad pro orientacni 
dopravni zn~ni", kapitola ,,Orienta~ zna.Ceni v obci". 

K vyuZivAni tohoto systemn se budou pouZivat pouze nosioo ur00ne k tomuto systemu 
a schvillene Mestem. 

1.2 . Firma zabezpeei ·budovfmi komercni casti systemu za p~dminek uvedenych v dalsim 
zn.eni teto smlouvy. ·veSkere Ukony, sQuvisejici s budovanim komercni ~asti systemu 
zabezpeei firma na vlastni naklady. 

1.3. Firma zabezpeei i vybudovini nekomercni casti systemu MIOS tak, ~ doda a 
zabezpeei instalaci smerov:Ych tabuH a dalsiho informacniho zai1zeni mesta za podminek 
stanovenycb samostatnou smlouvou, kteri. bude obsahovat barmonogram jednotliv:fcb etap 
budovimi systemu. 

1.4. Smluvni strany se zavazuji, u budou vytvoi'eny podminky k uspe§nemu vybudovaru 
jednotneho MIOS s cilem zamezit rozsrrovani jinych i nekomercnich tabuli na nosi~icb 
uvedenych v bode 1.1. teto smlouvy. Firma se navic zavazuje k prevzeti spravy instalovanych 
komercnich prvlai MIOS. 



·. ct. 2 
Podmfnky vvbudovanf komercni casti MIOS 

2.1. Firma zabezpeei pro zijemce instalaci komercnich navadecich tabuli informacniho 
systemu na zaiizenich uvedenych v cl. 1 v dohodnute graficke uprave podle pozadavku 
zajemce na unifikovanych tabulich 0 rozmerech 700 X 1000 rom (event. 800 X 1200 mm). 

2.2. Firma zajisti zalaizkovou v:Yrobu komercnfch tabuli informacniho systemu, vc. jejich 
dopravy od v:Yrobce. Firma se zavazuje, .ze k zabezpeeeni montaze a udrZb~ navadecich tabuli 
a informaeniho systemu na schvalenych nosicich pouZije v:Yhradne slu.zeb opravnene 
organizace. 

2.3. Firma odvede mestu najemne 2.000,-Kc za jednu komercni navadeci tabuli za jeden 
kalendanu rok. Za tabule umfstene v pnibehu kalendafniho roku bude odvadena pomema cast 
rocniho najmu dle po~ mesicu. Firma pi'edloZi Mestu k vy\letov9.ni soupis vsech 
instalovanych komercnich tabuli za pflslusny kalendaon rok do 31. Mezna nasledujiciho roku. 

Koeficient nistu najemneho vyjadfujici mii:u inflace bude v souladu s koeficientem 
stanoven:Ym Ministerstvem financl CR Zv:Yseni mijemneho bude dohodnuto formou 
pisemnych cislovanych dodatkti k teto smlouve. 

cilstka odvodu .za kalendafui rokje splatna. do 31. brezna nasledujiciho rolru na ueet 
Mesta. 

2.4. Mesto umoZni finne pfistup k zafizenim uveden:Ym v ell. 

2.5. Navadeci tabule a informaeni systemy na sloupech budou instalovany frrmou talc, aby 
bylo zabezpeeeno jejich fadne fungov!ni a momost obsluhy a uddhy. 

2.6. Navadeci tabule a informacni systemy nesmi porusovat pravni pfedpisy, zvyklosti a 
Ufedni stanoveni platne pro pravni rad Ceske republiky a Uf~ stanoveni Mesta. System 
nesmi b:Yt vyuZivan k propagaci politick:Ych stran, mimo pravni upravou stanovene 
predvolebnf obdobi pfed ka.Zdymi volbami. 

2.7. Vdkere Sk.ody zpusobene umistenim reklam nebo informaCniho systemu hradi firma, 
neodpovida v5ak za Sk.ody zplisobene tfeti osobou. 

2.8. Mesto neodpovida za ztratu nebo zcizenf reklamni nebo zakaznicke tabule. 

2.9. Instalovany system je vyraben dle chraneneho vzoru, kterY je dusevnim a v:Yrobnim 
majetkem finny. Bez souhlasu firmy· neni smluvni partner opravnen tento system ·dale 
rozSifovat a nabizet. Totez se t:Yka i jeho v:Yroby. 

2.10. Pfipadmi v:YPoved' teto smlouvy, majici za nasledek jeji zmenu nebo, zruseni prava 
uZiv8.ni nosicu pro v:Yse uvedene cinnosti, nema dopad na platne u.zavfene smlouvy mezi 
firmou a z8kaznikem za trvani teto smlouvy. 

Pn ukonceni platnosti smlouvy pfedlo!i frrma Mestu seznam takto uzavfenych smluv 
s uvedenim doby jejich trvani. Mesto se zavazuje respektovat platne smlouvy o najmu nosicii, 
mezi firmou a z8kaznikem nejdele vsak: na obdobi dvou let od ukonceni platnosti teto 
smlouvy. Firma se zavazuje neprodll1Zovat trv8.ni uzavfenych smluv a neuzavirat smlouvy 
nove"behem sjednane v:YPov&ini lhUty od data dorueeni pisemne v:YPovedi. 



2.11. K propagaci kratkodobych akci pod patronac( Mesta mMe M~o vyu.Zivat v:Y~e 
uvedene sloupy bez Uhrady. 

ct.J 
Tato smlouva se uzaviril na dobu neur~itou. V:fpovedni lhiita byla vzajemne 

dohodnuta ~esi~ni a pooma bezet od prveho dne mesfce n8sledujfciho po don.Weni 
pisemne v:fpovMi. 

Tato smlouva nab:fva platnosti a u~innosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 

~L 4 

V pfipade, 7.e ~o rozhodne o budovini sm~ovek ulic a mistnich cilii bude na tuto 
~innost uzavrena zvlastni smlouva s vymezenim rozsahu instalace v roce uzavreni smlouvy, 
event. nisledujicich obdobich. 

ct. s 

Mfstem plneni smlouvy je mesto Zd'ar nad Sazavou 

Pfipadni soudni fizeni jsou projednavina dle platneho soudniho ffuiu Ceske republiky. 

Smlouva je vypracovina ve ~ech vyhotovenich, z nichZ kaZda strana obddi po dvou 
vyhotovenich. 

~ ) " l't. 7. I'~ <'i I' VeLd are nad Sazavou dne ..... . ....... . 

zafinnu 



HOSTAl.J~,K-VVERBUNG spol. s r.o. 
lC: 15028t01,D1C: CZ1502810t 
Ceska Trebova, Riegrova 175, PSC 560 02 
zastupuje: Pavel Klacl, jednatel u 

a 

i\1estc Zd' ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd.'ar nad Sazavou 
lC:Ou24584l,DlC:CZ00295841 
zastupuJe: Mgr. Jaromir Brychta, starosta 

uzaviraji tenlo 

dodatek c. 
ke ~relouve ze dn~ 16.3.1998- pronajem sloupu verejneho rsvetleoi 

Smluvni srrany se dohodly, zt cl.hsek ~. 2.J. smlouvy ::. 'ltcinnostf od 01.01.2009 nove zni: 

2.3. Finna HOSTALEK - WERBl.JNG spot. s r.o. zaplati Mestu 2.000,- Kc + 19% 
DPH (2.380,- vc. DPH) zajednu koMercni navadeci tabuli zajeden kalendami rok. Za 
tabuk umistcne v prubehu kalendafniho roku Dude odvedena pomema cast rocniho 
,:{~11111 . d1e poctu niesicu i<'il ma L.-·W predloti Mestu k vy'Uctovanf soupis vsech 
i1~.,talov..mych komercnkh t;tbulf za pris!nsny blcndarni rok do 31. bfezna nru.ledujiciho 
roku. Mesto na zaklade lot\.tti soupish vystavi dm'Lov)' doklad vc. vycisleni D?H. Castka 
odvodu za kalendafui rok je splatna do 31.brezna nasledujiciho roku na prijmovy ucet 
~resta. 

Ostatn( :1stano1·enf smlonvy zr:. d·'e 16.03. 199l3 se nemeni. 

D0datuk smlouvy je v-ypracoviln .. ..., ctyrech \ y 1otovemch,z nichZ kaZda strany obdrZi po dvou 
vyhotuvcnich. 

v (' .-sh.e Ti\:·bove dne 18:3.2009 
, ~m,' .~:t 
'w;t.l - fi·. 

1· = ,~ ·h 1':i,f'ic .n ~· .. · ,.,; .. . 

'I-:J.'JS'~'ALEK-WERBUNG spol. s r.o. 
P ·vel Klacl,.jednatel 




