
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 

 DNE: 30. 1. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 928/2017/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Příjem z prodeje propagačních materiálů města v roce 2016  

 

ANOTACE: 
Jedná se o předložení vyúčtování příjmu z prodeje propagačních materiálů města v roce 2016 a 
doporučení zastupitelstvu města navýšit položku rozpočtu „Propagace města“ o tento příjem ve 
výši 160 000 Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtového opatření, 
navýšit z příjmů roku 2016 položku rozpočtu „Propagace města“ o příjem z prodeje propagačních 
materiálů v roce 2016 ve výši 160 000 Kč dle předloženého návrhu. 

  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
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Popis 
Vyúčtování příjmu z prodeje propagačních materiálů města v roce 2016 

smluvní prodejci (komisionáři) příjem města 
Muzeum nové generace – SE.S.TA 29 971 Kč 
ČD centrum Žďár nad Sázavou 1 873 Kč 
KANZELSBERGER a.s. 3 624 Kč 
Knihkupectví Šemrincová 5 734 Kč 
Modelové království o.s. 410 Kč 
Turistické informační centrum ve Staré radnici 64 051 Kč 

vlastní prodejce 
Městská informační kancelář MěÚ 26 138 Kč 

prodej na fakturu 
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II 24 315 Kč 
Alexandr Králík – Antikvariát v budově nádraží 2 490 Kč 
Hotel Hajčman s.r.o. 750 Kč 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 2 240 Kč 

CELKEM 161 596 Kč 

Do příjmů z prodeje nejsou započítány příjmy z prodeje publikace „1000 stavebních 
památek Novoměstska a Žďárska“ a „Žďárský uličník I“, neboť příjem z těchto knih je 
příjmem Regionálního muzea pro možnost dalšího výtisku. 
 
Geneze případu 
RM č. 43 ze dne 16. 6. 2008 usn. č. 584/08/ŠKS schvaluje každoroční navýšení položky „Ostatní 
činnost v kultuře – věcný materiál“ rozpočtu města o příjem z komisního prodeje propagačních 
materiálů města prodaných v předešlém kalendářním roce na základě předloženého vyúčtování. 
 
Návrh řešení 
Schválit navýšení finančních prostředků v celkovém objemu 160 000 Kč za účelem pořízení 
dalších věcných a tiskových propagačních materiálů, které budou využity k prodeji a propagaci 
města a poskytovány žďárským neziskovým organizacím za účelem reprezentace města. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města, v rámci rozpočtových opatření, navýšit  
z příjmů roku 2016 položku rozpočtu „Propagace města“ o příjem z prodeje propagačních 
materiálů za rok 2016 ve výši 160 000 Kč. 
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města, v rámci rozpočtových opatření, navýšit  
z příjmů roku 2016 položku rozpočtu „Propagace města“ o příjem z prodeje propagačních 
materiálů za rok 2016 ve výši 160 000 Kč. 
 
Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKS navrhuje doporučit navrženou částku 160 000 Kč ke schválení Zastupitelstvu města a 
formou rozpočtových opatření navýšit z příjmů roku 2016 položku rozpočtu „Propagace města“ 
z prodeje propagačních materiálů za rok 2016. 
 
Stanoviska 
Materiál je projednán s ved. odboru finančního Bc. J. V. a s místostarostou města. 


