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NÁZEV: 
 

Stanovování prodejních cen v TIC a na recepci MěÚ 

 

ANOTACE:  
K zajištění hladkého průběhu prodeje turistických suvenýrů a regionálních produktů 
v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky a na recepci MěÚ je třeba pověřit 
zodpovědnou osobu stanovováním prodejních cen. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání pověřuje vedoucího odboru ŠKSM stanovováním prodejních cen 
turistických suvenýrů a regionálních produktů v TIC na náměstí Republiky a na recepci MěÚ. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM  

Předkládá: 
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Popis 
K zajištění hladkého průběhu prodeje turistických suvenýrů a regionálních produktů 
v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky a na recepci MěÚ je třeba pověřit 
zodpovědnou osobu stanovováním prodejních cen. 
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 
Výše prodejních cen při dosavadním prodeji zboží jako například knih a turistických 
suvenýrů Městem Žďár nad Sázavou byla dosud stanovována se souhlasem rady města. 
S plánovaným rozšířením prodejního sortimentu v TIC se jeví schvalování prodejní ceny 
všech položek radou města jako velmi nepraktické a zdlouhavé. Tato praxe není 
požadována ani zákonem, ani žádným vnitřním předpisem úřadu.  
 
Návrh řešení 

• Pověřit vedoucího odboru ŠKSM stanovováním prodejních cen prodejních cen 
turistických suvenýrů a regionálních produktů v Turistickém informačním centru a 
na recepci MěÚ.  

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města pověřuje vedoucího odboru ŠKSM stanovováním prodejních cen 
prodejních cen turistických suvenýrů a regionálních produktů v Turistickém 
informačním centru na náměstí Republiky a na recepci MěÚ.  

• Rada města nepověřuje vedoucího odboru ŠKSM stanovováním prodejních cen 
prodejních cen turistických suvenýrů a regionálních produktů v Turistickém 
informačním centru na náměstí Republiky a na recepci MěÚ.  
 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme pověřit vedoucího odboru ŠKSM stanovováním prodejních cen k zajištění hladkého 
průběhu prodeje.  
  
 
 
Projednáno se starostou města  
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