
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 

 DNE: 30. 5. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   671/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Stanovení ceny propagačního materiálu  

ANOTACE:  
Jedná se o stanovení prodejních cen pořízeného propagačního materiálu – žďárská síťová taška. 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu žďárská síťová taška 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 

Vedení města pověřilo odbor ŠKS zajištěním propagačního materiálu v podobě „žďárské“ síťové 
tašky, jejíž vynález a první výroba pochází ze Žďáru nad Sázavou od p. V. K. Odbor ŠKS získal od 
jediného výrobce síťových tašek v ČR zvýhodněnou cenovou nabídku dodávky síťových tašek, za 
podmínky společného obchodního označení na tomto výrobku. Tyto síťové tašky jsou chráněné 
průmyslovým vlastnictvím výrobce a ochrannou známku Český výrobek. Jedná se o typ super 
pružné síťové tašky v modrém, červené, černém a bílém barevném provedení, jejichž max. 
nosnost je 28 kg a objem 30 l. Odbor ŠKS objednal celkem 430 ks síťových tašek (140 ks 
modrých, 130 ks červených, 130 ks černých a 30 ks bílých).  
Výrobce městu zdarma poskytne 3 ks prodejního systému (závěs nebo stojan) síťových tašek pro 
jejich prodej v Městské informační kanceláři v budově MěÚ, v Informačním centru ve Staré radnici 
a v Muzeu nové generace v Zámku Žďár. 

Doporučená maloobchodní cena tohoto typu síťové tašky je výrobcem stanovena ve výši 69 Kč. 
Síťová taška bude představena na akci Den Žďáru 11. 6. 2016. 

Cena za 430 ks žďárských síťových tašek včetně 21 % DPH ........... 19 771,00 Kč 
Cena za 1 ks žďárské síťové tašky včetně 21 % DPH.............................. 45,98 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny žďárské síťové tašky včetně 21 % DPH ........ 49,00 Kč 
Návrh maloobchodní ceny žďárské síťové tašky včetně 21 % DPH ......... 69,00 Kč 
 
Výše uvedený propagační materiál města bude k dispozici na jednání RM dne 30. 5. 2016. 

Návrh řešení 

Navrhuji schválit doporučené ceny předloženého propagačního materiálu. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu žďárská síťová taška dle 
předloženého návrhu. 

Rada města po projednání neschvaluje ceny propagačního materiálu žďárská síťová taška dle 
předloženého návrhu. 

Doporučení předkladatele 

Odbor ŠKS navrhuje schválit ceny propagačního materiálu žďárská síťová taška dle předloženého 
návrhu. 

Stanoviska 

Podoba propagace města na etiketě a přebalu síťové tašky byla projednána s vedením města 
a potomkem vynálezce a prvního výrobce síťovky. 


