
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 

 DNE: 25. 6. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1612/2018/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Ceny propagačních materiálů 

 

ANOTACE: 
Jedná se o stanovení prodejních cen pořízených propagačních materiálů – lahev na vodu, kniha 
Žďársko z nebe. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů – lahev na vodu, kniha 
Žďársko z nebe. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 
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Popis 

V rámci standardního procesu pořizování propagačních materiálů města byly pro rok 2018 
pořízeny nové propagační materiály – lahve na vodu s logem města. 

Lahve budou v prodeji v Městské informační kanceláři v budově MěÚ a v případě zájmu také 
v rámci sítě komisních prodejců města. 

Cena výroby 500 ks lahví na vodu s logem města včetně 21 % DPH ......... 12 009,25 Kč 

Cena výroby 1 ks lahve na vodu s logem města včetně 21 % DPH ....................24,00 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny lahve na vodu s logem města včetně 21 % DPH .. .. 29,00 Kč 

Návrh maloobchodní ceny lahve na vodu s logem města včetně 21 % DPH........39,00 Kč 

 

V roce 2018 Město Žďár nad Sázavou podpořilo z rozpočtu propagace vydání knihy Žďársko 
z nebe. Součástí podpory bylo i pořízení 100 ks knih částečně jako dary města a částečně pro 
prodej v Městské informační kanceláři v budově MěÚ a v případě zájmu také v rámci sítě 
komisních prodejců města. 

Cena za reklamní prostor v knize a pořízení 100 ks knihy včetně 10 % DPH……34 683,00 Kč 

Cena za ks pro partnera projektu kniha Žďársko z nebe včetně 10 % DPH .......... .347,00 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny knihy Žďársko z nebe včetně 10 % DPH……………...   350,00 Kč 

Návrh maloobchodní ceny knihy Žďársko z nebe včetně 10 % DPH……... ………..399,00 Kč 

 

 

Výše uvedený propagační materiál města bude k dispozici na jednání RM dne 25. 6. 2018. 

 

Návrh řešení 

Navrhujeme schválit doporučené ceny předložených propagačních materiálů. 

 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů – lahev na vodu, kniha 
Žďársko z nebe. 

 

Doporučení předkladatele 

Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit ceny propagačních materiálů – lahev na vodu, 
kniha Žďársko z nebe dle předloženého návrhu. 

 


