
 

 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 
 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 298/2019/OPM 

 

NÁZEV:  
 
 Ceny propagačních materiálů 

 
 

ANOTACE: 
Stanovení prodejní ceny pořízených propagačních materiálů – pláštěnky s logem města a oplatky 
s tématikou Zelené hory. 

  

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů pláštěnky s logem města a 
oplatky s tématikou Zelené hory. 
 

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: Ceny propagačních materiálů 
 

Počet stran: 2 

Počet příloh: 0 

 

Popis 
Pro účely propagace města byly pořízeny propagační materiály: pláštěnky s logem města a oplatky 
s tématikou Zelené hory. Radě města jsou nyní předkládány návrhy prodejních cen těchto 
materiálů. Vzorky propagačních materiálů budou k dispozici na radě dne 29. 7. 2019. 

Pláštěnky byly pořízeny v celkovém počtu 497 ks, oplatky v počtu 300 ks. Část propagačních 
materiálů je určena jako dary, část bude poskytnuta jako propagační materiál k prodeji 
v informační kanceláři MěÚ nebo nabídnuta komisním prodejcům. 

 

Maloobchodní cena = cena pro prodej města na přímo (v informační kanceláři MěÚ) 

Velkoobchodní cena = cena pro komisní prodejce 

 
Pláštěnky s logem města 
Cena za 497 ks pláštěnek s logem města včetně 21% DPH .......... ....12 152,00 Kč 

Cena za 1 ks pláštěnky s logem města a včetně 21% DPH ................      24,45  Kč 

Návrh velkoobchodní ceny pláštěnky s logem města včetně 21% DPH .... 30,00 Kč 

Návrh maloobchodní ceny pláštěnky s logem města včetně 21% DPH...... 35,00 Kč 

 

Oplatky s tématikou Zelené hory 
Cena za 300 ks oplatek s tématikou Zelené hory včetně 21% DPH ................ 3 105,00 Kč 

Cena za 1 ks oplatky s tématikou Zelené hory včetně 21% DPH ......................... 10,35 Kč 

Návrh velkoobchodní ceny oplatky s tématikou Zelené hory včetně 21% DPH .... 12,00 Kč 

Návrh maloobchodní ceny oplatky s tématikou Zelené hory včetně 21% DPH..... 15,00 Kč 

 
Finanční dopad na rozpočet města 
Propagační materiály byly nakoupeny ze schváleného rozpočtu propagace města.  

 
Návrh řešení 
Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit doporučené prodejní ceny propagačních 
materiálů pláštěnky s logem města a oplatky s tématikou Zelené hory. 

 

 
 



 

 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů pláštěnky s logem 
města a oplatky s tématikou Zelené hory. 

• Rada města po projednání neschvaluje ceny propagačních materiálů pláštěnky s logem 
města a oplatky s tématikou Zelené hory. 

 

Doporučení předkladatele 
Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit cenu propagačního materiálu pláštěnka s logem 
města. 
 
Oddělení projektů a marketingu navrhuje schválit cenu propagačního materiálu oplatky s tématikou 
Zelené hory. 
 

 


