
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 47 

 DNE: 15. 8. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   714/2016/ŠKS 

NÁZEV: 

Stanovení ceny propagačního materiálu 

ANOTACE: 
Jedná se o stanovení prodejních cen pořízeného propagačního materiálu – samolepka na auto 

„Na Žďár“.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu samolepka na auto „Na Žďár“ 
dle předloženého návrhu.  

 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu: Stanovení ceny propagačního materiálu 

Počet stran:  2 
Počet příloh: 0 

Popis 

Komise pro marketing a komunikaci vybrala ke zhotovení grafický návrh propagační samolepky na 
auto „Na Žďár“ o rozměru 140 x 95 mm. Odbor ŠKS na základě cenové poptávky zajistil výrobu 
200 ks těchto samolepek s laminací. 
Samolepka bude v prodeji v Městské informační kanceláři v budově MěÚ, v Informačním centru ve 
Staré radnici a bude nabídnuta do prodeje Muzeu nové generace v Zámku Žďár a dalším 
prodejcům propagačních materiálů města. 

Cena výroby 200 ks samolepek na auto „Na Žďár“ včetně 21 % DPH ......... 2 376,00 Kč 
Cena výroby 1 ks samolepky na auto „Na Žďár“ včetně 21 % DPH .................. 11,88 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny samolepky na auto „Na Žďár“ včetně 21 % DPH .... 15,00 Kč 
Návrh maloobchodní ceny samolepky „na auto Na Žďár“ včetně 21 % DPH ..... 20,00 Kč 
 
Stejné navrhované ceny schválila rada města pro oválnou samolepku se znakem města 
s povrchovou úpravou zalitím pryskyřicí o rozměru 60 x 50 mm. 
 
Výše uvedený propagační materiál města bude k dispozici na jednání RM dne 15. 8. 2016. 

Návrh řešení 

Navrhuji schválit doporučené ceny předloženého propagačního materiálu. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje ceny samolepky na auto „Na Žďár“ dle předloženého 
návrhu. 

Rada města po projednání neschvaluje ceny samolepky na auto „Na Žďár“ dle předloženého 
návrhu. 

Doporučení předkladatele 

Odbor ŠKS navrhuje schválit ceny propagačního materiálu samolepka na auto „Na Žďár“ dle 
předloženého návrhu. 
 


