
 

 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 

 DNE: 15. 6. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 730/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Ceník půjčování kol v TIC  

 

ANOTACE: 
Schválení ceníku půjčování, nájemního řádu a smlouvy o pronájmu jízdního kola a smlouvy o 
pronájmu jízdních kol v Turistickém informačním centru ve Staré radnici. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje ceník půjčování, nájemní řád a smlouvu o pronájmu 
jízdních kol v Turistickém informačním centru města 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, 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: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu 

Předkládá: 

 

 



 

 
 

Název materiálu: Ceník půjčování kol v TIC 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 3 

Popis 

Po dohodě s Městskou policií převzal odbor ŠKSM 2 ks horského jízdního kola, která již Městská 
policie nepoužívá, a to za účelem jejich půjčování turistům a návštěvníkům TIC. Pracovníci TIC 
provedli rešerši možností půjčování jízdních kol, elektrokol a koloběžek ve Žďáře nad Sázavou a 
okolí (v příloze tohoto materiálu), aby mohli navrhnout odpovídající cenu za půjčení jízdních kol. 
Město Žďár nad Sázavou zakoupilo v roce 2004 2 ks horského jízdního kola SCHWIN 
s odpruženou vidlicí v pořizovací ceně 17 550 Kč za jedno jízdní kolo. 
Jako vzor pro znění Smlouvy o pronájmu jízdního kola a Nájemního řádu jízdních kol bylo použito 
znění těchto dokumentů, které užívá SPORTIS, příspěvková organizace v půjčovně sportovních 
potřeb v Rekreačním areálu Pilák. 
V ceníku jsou uvedeny dvě sazby za půjčení jízdního kola, a to za půjčení mimo sezónu (říjen – 
květen) a v sezóně (červen – září) z důvodů rozdílné provozní doby TIC. V sezóně je TIC otevřeno 
i v neděli do 12 h, přičemž mimo sezónu je TIC otevřeno o víkendu pouze v sobotu, a to do 12 h. 
Technický stav výše uvedených jízdních kol bude každý rok před začátkem turistické sezóny 
zkontrolován autorizovaným cykloservisem. 
Běžnou celoroční údržbu jízdních kol budou zajišťovat pracovníci TIC. 

Dopad do rozpočtu města 

S dopadem do rozpočtu města. 
 

Geneze případu 

 

Návrh řešení 

Schválit ceník půjčování a nájemní řád jízdních kol v Turistickém informačním centru města 
v předloženém znění. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje ceník půjčování, nájemní řád a smlouvu o pronájmu jízdních 

kol v Turistickém informačním centru města v předloženém znění. 

Rada města po projednání neschvaluje ceník půjčování, nájemní řád a smlouvu o pronájmu 

jízdních kol v Turistickém informačním centru města v předloženém znění. 

Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKSM doporučuje schválit ceník půjčování, nájemní řád a smlouvu o pronájmu jízdních kol 
v Turistickém informačním centru města v předloženém znění. 
 

Stanoviska



 

 
 

Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou 
náměstí Republiky 294/24, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566 628 539, e-mail: tic@zdarns.cz 

SMLOUVA O PRONÁJMU JÍZDNÍHO KOLA č. .................... 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (OZ) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Pronajímatel: Nájemce: 

Město Žďár nad Sázavou jméno a příjmení:  .......................................................................... 

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou trvalé bydliště:  .............................................................................. 

IČ: 00295841, DIČ:CZ00295841 číslo OP, pasu: ................................................................................ 

Předmětem pronájmu je: 

 jízdní kolo evidenční číslo: ..... vybavené zámkem na kolo a ochrannou přilbou, bez které je zakázáno jízdní 
kolo užívat 

 pronajímatel přenechává nájemci výše uvedené jízdní kolo na sjednanou dobu: 
od  ….. / ..... / 20 …….. do  ….. / ….. / 20 …….. 

 cena za pronájem jízdního kola je celkem ……………….. Kč 

 cena pronájmu včetně vratné kauce byla nájemcem zaplacena při podpisu této smlouvy a zároveň bylo 
nájemci předáno jízdní kolo k užívání 

 vratná kauce ve výši 500 Kč za jedno jízdní kolo bude nájemci vrácena při předání jízdního kola 
pronajímateli, pokud nedojde k jeho zničení nebo poškození 

Práva a povinnosti pronajímatele: 

 pronajímatel přenechá nájemci jízdní kolo ve stavu způsobilém ke smluvnímu užívání tj. v dobrém 
technickém stavu a funkční včetně zámku na kolo a ochranné přilby 

 pronajímatel seznámí nájemce před předáním jízdního kola s pravidly jeho užívání 

 pronajímatel může využít vratné kauce při poškození nebo zničení jízdního kola k úhradě způsobené škody 
ve výši, která odpovídá výši poškození 

Práva a povinnosti nájemce: 

 nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli vratnou kauci a cenu za pronájem jízdního kola v souladu 
s ceníkem služeb při podpisu této smlouvy 

 nájemce se zavazuje nepůjčovat jízdní kolo třetím osobám 

 nájemce je povinen chránit jízdní kolo před ztrátou nebo poškozením 

 nájemce bez zbytečného odkladu nahlásí pronajímateli poškození, zničení nebo ztrátu jízdního kola 

 nájemce se zavazuje vrátit jízdní kolo v den uplynutí doby, na kterou mu bylo jízdní kolo zapůjčeno, 
nejpozději 30 min před koncem provozní doby pronajímatele, při překročení dohodnuté doby pronájmu se 
nájemce zavazuje uhradit rozdíl v ceně dle ceníku uvedeného na zadní straně smlouvy 

 nájemce se zavazuje uhradit plné náklady na poškození, zničení nebo ztrátu jízdního kola, které nepokryla 
vratná kauce (ceny jsou uvedeny na zadní straně smlouvy) 

Závěrečná ustanovení: 

 smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
• smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami 

předal/převzal dne: ………………………… …………………………………. …………………………………. 
 pronajímatel nájemce 

vráceno dne: ………………………… …………………………………. …………………………………. 
 pronajímatel nájemce



 

 
 

Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou 
náměstí Republiky 294/24, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566 628 539, e-mail: tic@zdarns.cz 

NÁJEMNÍ ŘÁD JÍZDNÍCH KOL 
1. Převzetí jízdního kola potvrdí nájemce svým podpisem do smlouvy o pronájmu. 
2. Nájemce je povinen při u zavření smlouvy složit vratnou zálohu za každé jízdní kolo. 
3. Smlouvu lze uzavřít pouze v případě, že nájemce předloží platný občanský průkaz nebo 

cestovní pas. 
4. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. 
5. Nájemné je splatné okamžitě při podpisu smlouvy o pronájmu. 
6. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem jízdního kola ještě před úhradou ceny za 

pronájem. 
7. Po podpisu smlouvy o pronájmu přebírá veškerou odpovědnost za pronajaté jízdní kolo až do 

doby jeho navrácení pronajímateli. 
8. Jízda na pronajatém jízdním kole je výhradně na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese 

žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo pronajatým jízdním kolem na zdraví 
nebo majetku jeho nebo třetích osob. 

9. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu přebírá veškerou odpovědnost za všechna jízdní kola 
uvedené ve smlouvě až do doby jejich vrácení pronajímateli. 

10. Předání nebo zapůjčení pronajatého jízdního kola třetí osobě je přísně zakázáno. 
11. Poškození, ztrátu nebo odcizení pronajatého jízdního kola nájemce povinen neprodleně 

nahlásit pronajímateli. 
12. Při nedodržení termínu navrácení pronajatého jízdního kola je nájemce povinen uhradit 

pronajímateli 300 Kč za každý další i započatý den. 
13. Pronajímatel má právo použít vratnou zálohu na úhradu vzniklé škody, která odpovídá výši 

poškození pronajatého jízdního kola. 
14. Při ztrátě nebo odcizení pronajatého jízdního kola je nájemce povinen uhradit pronajímateli 

plnou cenu jízdního kola (uvedenou v tabulce níže) nejpozději do 14 dnů po obdržení faktury a 
výzvy k úhradě. 

15. Nájemní řád je součástí smlouvy o pronájmu a nájemce se svým podpisem zavazuje k jeho 
plnění v plném rozsahu. 

CENÍK PRONÁJMU JÍZDNÍCH KOL 
Platný pro jedno pronajaté jízdní kolo včetně přilby a zámku, ceny jsou uvedeny včetně DPH 

Doba pronájmu 1/10-31/5 1/6-30/9 Doba pronájmu 1/10-31/5 1/6-30/9 
1 den (po-pá/ po-so) 250 Kč 300 Kč 4 dny (st-so/ čt-ne) 800 Kč 900 Kč 
1 den (so/ ne) 100 Kč 150 Kč 5 dnů 1 100 Kč 1 200 Kč 
2 dny 450 Kč 550 Kč 5 dnů (út-so/ st-ne) 1 000 Kč 1 100 Kč 
2 dny (pá-so/ so-ne) 300 Kč 400 Kč 6 dnů 1 200 Kč 1 300 Kč 
3 dny 700 Kč 800 Kč 6 dnů (po-so/ út-ne) 1 150 Kč 1 250 Kč 
3 dny (čt-so/ pá-ne) 600 Kč 700 Kč 7 dnů 1 300 Kč 1 400 Kč 
4 dny 900 Kč 1 000 Kč 7 dnů (po-ne/ ne-so) 1 250 Kč 1 350 Kč 

CENA JÍZDNÍCH KOL 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

Ev. číslo název jízdního kola cena  
1 horské kolo SCHWINN 26“ (odpružená vidlice) včetně zámku 4 000 Kč 
2 horské kolo SCHWINN 26“ (odpružená vidlice) včetně zámku  4 000 Kč 


