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NÁZEV: 
 

Krátkodobé smlouvy na výpůjčku/nájem pro akce podporované městem  
 

ANOTACE: 
Návrh smluv na jednodenní výpůjčky pozemků pro městem podporované veřejně prospěšné 
akce. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání: 
1. schvaluje vzor smlouvy na výpůjčku pozemků pro městem podporované veřejně prospěšné 
akce v předloženém znění; 
2. pověřuje odbor komunálních služeb uzavíráním krátkodobých smluv na výpůjčku pozemků 
města za účelem konání veřejně prospěšných akcí podporovaných městem, které splní tyto 
podmínky: 
- veřejně prospěšná akce pro občany města Žďáru nad Sázavou 
- organizovaná osobou s trvalým pobytem nebo sídlem ve Žďáře nad Sázavou 
- s trváním akce nejdéle 1 den 
- bez výběru vstupného 
- případně s prodejem rukodělných výrobků, dárkových předmětů apod., není povolen prodej 
potravin, občerstvení  apod. 
 
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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 
Název materiálu: Krátkodobé smlouvy na výpůjčku/nájem pro akce podporované 
městem   
 

Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Návrh Vzoru smlouvy  

Popis 
V návaznosti na obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 1/2020, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství bylo zadáno připravit způsob uzavírání jednoduchých 
krátkodobých smluv na výpůjčku/pronájem pozemků města pro konání veřejně prospěšných akcí.  
Cílem je najít co nejméně byrokratické a proklientsky orientované řešení, které doplní jasná 
definice těch akcí, na které bude možné takovouto jednoduchou smlouvu uzavřít.  
 
    
Dopad do rozpočtu města 
Ponížení příjmu o částku v hodnotě stovek až jednotek tisíců korun (podle počtu prodávajících na 
konkrétních akcích).  
Pozn.: aktuální poplatek dle vyhlášky za užívání veř. prostranství pro umístění zařízení určeného 
pro prodej: 100 Kč/m2/den). 
 
Geneze případu 
 
Návrh řešení 
Viz návrh smlouvy 
 
Varianty návrhu usnesení 

-  

Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu 
 
 
Stanoviska 
Podklad pro vzor smlouvy a připomínky k ní poskytnuty vedoucí odboru majetkoprávního.  



Smlouva o vjpujcce 
uzavi'ena nfze uvedeneho dne podle § 2193 a nasi. Obcanskeho zakonfku mezi: 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, ICO 295841, 
zastoupenym odborem komunalnfch sluzeb na zaklade povei'enf radou mesta ze 
.. jako pujcitelem, na strane jedne 
a 
.................... se sfdlemlbytem ...... ................ , 591 01 Zd'ar nad Sazavou, ICO .. .. ............. , 
zastoupenym p .... ... .. .. .. .. .. .. ..... , jako vypujcitelem, na strane druhe 

takto: 

I. 
Pujcitel je vylucnym vlastnfkem pozemku/u p. c. .. ........ ... .. ........ , zapsano v katastru 
nemovitostf u Katastralnfho ui'adu pro Vysocinu se sfdlem v Jihlave, Katastralnf pracoviste 
Zd'ar nad Sazavou na LV c. 1, pro obec Zd'ar nad Sazavou, k. u. Mesto Zd'Brl Zamek Zd'Br. 

II. 
Pozemek!pozemky/jeho castli v celkove vymere ................ m2

, zakresleno v mapovem 
snfmku, ktery je nedilnou soucastf teto smlouvy, pujcitel pi'enechava vypujciteli 
k bezplatnemu docasnemu uzfvanf - za ucelem poi'adanf jednodennf vei'ejne prospesne 
akce , ........... .... " dne .............. v dobe od ... . hodin do .... hodin - Zfi pi'edpokladu splnenf 
technickych podmfnek stanovenych odborem komunalnfch sluzeb MeU Zd'ar nad Sazavou: 

akci poi'adatel zajistf na sve riziko a naklad, a to vcetne zajisten f ochrany zdravf osob a 
ochrany majetku vcetne dostatecneho poctu poi'adatelu a pi'i dodrZenf veskerY"ch 
platnych pi'edpisu pro poi'adanf takove akce a pro veskere cinnosti pi'i akci provozovane 
- tj. napi'. hygienickych pi'edpisu; 
pi'i sve cinnosti je vypujcitel povinen dodrzovat tyto obecne zavazne vyhlasky mesta 
Zd'aru nad Sazavou: vyhlasku c. 1/2020, o mfstnfm poplatku za uzfvanf vei'ejneho 
prostranstvf a vyhlasku c. 4/2017 k zabezpecenf mfstnfch zalezitostf vei'ejneho poi'adku 
na vei'ejnych prostranstvfch; 
v pi'fpade poskozenf majetku mesta v souvislosti s uzfvanfm pi'edmetu vypujcky die teto 
smlouvy zajistf vypujcitel jeho opravu, upravu ci uvedenf do puvodnfho stavu na vlastnf ........_ 
po ukoncenf akce je vypujcitel povinen nejpozdeji nasledujfcfho dne provest celkovy uklid 
a vei'ejne prostranstvf pfsemne pi'edat zastupci odboru komunalnfch sluzeb. 

Ill. 
Vypujcka pozemku bude slouzit pouze k vyse uvedenemu ucelu a pozemek nesmf bYt vyuzit 
jinym zpusobem, zejmena pak, aby nedochazelo k narusovanf zivotnfho prosti'edf. 
Vypujcitel nenf opravnen dat vypujceny pozemek do vypujcky dalsf osobe. 

Tato smlouva nabY"va platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvn fch stran. 
Vypujcitel souhlasf s uvei'ejnenfm teto smlouvy na webovych strankach mesta Zd'aru nad 
Sazavou. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda strana obdrzf jedno 
vyhotoven f. 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou, dne -

za odbor komunalnfch sluzeb 
pujcitel 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou, dne -

vypujcitel 
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