
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 
 DNE: 30. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 447/2015/ŠKS 

NÁZEV: 
 

Stanovení cen propagačních materiálů 
 

ANOTACE: 
Jedná se o schválení ceny pořízených propagačních materiálů k prodeji: multifunkční šátek 
s logem města, přívěsek - klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem 
města, přívěsek - klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města 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 cen propagačních materiálů 
 
Počet stran:  3 
Počet příloh: 0 
 
 
Popis 
 
Multifunkční šátek s logem města 
Na základě poptávky obyvatel a návštěvníků města po tomto druhu propagačního materiálu nechal 
odbor ŠKS zhotovit 500 ks multifunkčních šátků s logem města. 

Cena za 500 ks multifunkčních šátků s logem města včetně 21% DPH .............. 16.456,00 Kč 
Cena za 1 ks multifunkčního šátku s logem města včetně 21% DPH ......................... 32,91 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny multifunkčního šátku s logem města včetně 21% DPH .... 35,00 Kč 
Návrh maloobchodní ceny multifunkčního šátku s logem města včetně 21% DPH..... 45,00 Kč 
 
Přívěšek klíč do nákupního koše 
Na základě poptávky odboru ŠKS po zhotovení nového propagačního materiálu nabídla žďárská 
firma Teoli výrobu přívěsku - klíče do nákupního koše ve dvou variantách povrchové úpravy – 
bronz a měď. Odbor ŠKS nechal zhotovit 918 ks přívěšků (459 ks od každé povrchové úpravy) 
s ražbou loga města po obou stranách. 

Cena za 918 ks přívěsků - klíče do nákupního koše včetně 21% DPH  …4.999,00 Kč 
Cena za 1 ks přívěsku - klíče do nákupního koše včetně 21% DPH............... 5,45 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny klíče do nákupního koše včetně 21% DPH .......... 7,00 Kč 
Návrh maloobchodní ceny klíče do nákupního koše včetně 21% DPH ..........10,00 Kč 
 
Reflexní páska s logem města 
Na základě požadavku předsedy komise pro marketing a komunikaci nechal odbor ŠKS zhotovit 
500 ks žlutých reflexních pásek s logem města. 

Cena za 500 ks reflexních pásků s logem města včetně 21% DPH ............. 7.502,00 Kč 
Cena za 1 ks reflexní pásky s logem města včetně 21% DPH .......................... 15,00 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny reflexní pásky s logem města včetně 21% DPH ..... 18,00 Kč 
Návrh maloobchodní ceny reflexní pásky s logem města včetně 21% DPH ...... 25,00 Kč 
 
Všechny tři uvedené propagační materiály budou k zakoupení v městské informační kanceláři 
v budově MěÚ, v turistickém informačním centru ve Staré radnici a v rámci komisního prodeje je 
odbor ŠKS nabídne Muzeu nové generace v Zámku Žďár, ČD centru Žďár nad Sázavou  
a Modelovému království o.s. 
 
Výše uvedené propagační materiály města budou k dispozici na jednání RM dne 30. 11. 2015. 
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit doporučené ceny předložených propagačních materiálů.  
 
Varianty návrhu usnesení 



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem 
města, přívěsek - klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města dle předloženého 
návrhu. 
Rada města po projednání neschvaluje ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem 
města, přívěsek - klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města dle předloženého 
návrhu. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKS navrhuje schválit ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem města, 
přívěsek - klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města dle předloženého návrhu. 
 
Stanoviska 
Nejsou – viz výrobní ceny. 


