
 

 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 16 
 DNE: 3. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 253/2019/OPM 

 

NÁZEV:  
 
 Cena propagačního materiálu 

 
 

ANOTACE: 
Stanovení prodejní ceny pořízeného propagačního materiálu – NickNack kelímky s tématikou 
Žďáru. 

  

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje cenu 50 Kč/ks propagačního materiálu – NickNack kelímky 
s tématikou Žďáru. 
 

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: 
 

 



 

 
 

Název materiálu: Cena propagačního materiálu 
 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 0 

 

Popis 
Podle grafického návrhu dodaného oddělením projektů a marketingu je vyrobeno 5 000 ks 
vratných kelímků na nápoje (NickNack). 4 700 ks kelímků bude ve správě OŠKS sloužit pro použití 
na městských akcích a nebude sloužit k přímému prodeji. 300 ks kelímků bude předáno pro 
propagační účely a komisní prodej OPM.  

Předložený návrh prodejní ceny počítá s prodejem 300 ks kelímků, které budou sloužit jako 
standardní propagační materiál dostupný v informační kanceláři v budově MěÚ a v případě zájmu 
také v rámci sítě komisních prodejců města. 

 
Cena výroby 1 ks kelímků dle návrhu města bez 21 % DPH    17,10 Kč 

Cena výroby 1 ks kelímků dle návrhu města včetně 21 % DPH    20,70 Kč 

 

Návrh velkoobchodní ceny 1 ks kelímků dle návrhu města bez 21 % DPH  41,30 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny 1 ks kelímků dle návrhu města včetně 21 % DPH 50,00 Kč 

 

V případě zájmu o tento propagační materiál ze strany občanů a návštěvníků města budou u 
vybraného dodavatele pořízeny další kusy k prodeji. Cena nákladu na jeden kus se může v 
budoucnu lišit dle množstevní slevy celkové objednávky. Předpokládá se, že prodejní cena 
zůstane dle schváleného znění. 

 

Návrh řešení 
Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit doporučenou prodejní cenu uvedeného 
propagačního materiálů. 

 

Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje cenu 50 Kč/ks propagačního materiálu – NickNack kelímky s 
tématikou Žďáru. 

 

Doporučení předkladatele 
Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit cenu propagačního materiálu – NickNack 
kelímky s tématikou Žďáru dle předloženého návrhu. 


