Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech města Hlinska

M ěsto H lins ko

Pravidla pro umístění reklam. a informačních
zařízení na objektech města Hlinska
schválená v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Radou města Hlinska (dále jen „RM“) dne 10. 10. 2012.

Čl. 1

Předmět úpravy
Tato pravidla upravují zásady a postupy při pronájmu ploch, sloupů veřejného osvětlení a
jiných zařízení v majetku města Hlinska (dále jen „Města“) pro účely umístění reklamních,
firemních nebo směrových poutačů a jiných informačních zařízení (dále jen „Pronájem“).
Čl. 2

Postup při vyřizování žádosti
(1) Žádost o umístění reklamního, firemního či směrového poutače (dále jen „Žádost“) se
podává písemnou formou na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny městského
úřadu. Žádost lze podat i elektronickou formou s uznávaným elektronickým podpisem.
Příslušný tiskopis je k dispozici na Odboru investic a městského majetku, Poděbradovo
náměstí č. 1, vchod B (dále jen „Odbor“) nebo na internetových stránkách městského
úřadu na adrese: http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/formulare-tiskopisy
(2) Žádost nebude předložena orgánům města k projednání, pokud je žadatel dlužníkem
Města nebo je v soudním sporu s Městem (s výjimkou mimosoudního vyrovnání), a to až
do doby, kdy žadatel prokáže opak. Odbor tuto skutečnost písemně sdělí žadateli.
(3) V případě, krátkodobého pronájmu s dobou trvání do 30 dnů, rozhoduje o žádosti Odbor
(bez předchozího projednání v RM).
(4) V případě pronájmu delšího jak 30 dní bude žádost prostřednictvím Odboru předána RM
ke schválení.
(5) Pokud RM pronájem schválí, bude o této skutečnosti žadatel informován a následně s ním
bude uzavřena smlouva.
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Čl. 3
Stanovení výše nájmu
(1) Výše nájemného za Pronájem je stanovena ceníkem, který je nedílnou součástí těchto
Pravidel (Příloha č. 1).
(2) K ceně nájemného bude připočítána DPH v platné sazbě v souladu s ustanovením zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud nelze stanovit cenu dle uvedeného ceníku, bude výše nájemného stanovena usnesením RM.
(4) Ceny nájemného budou pravidelně každý rok navyšovány o inflaci vyjádřenou přírůstkem
indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok dle údajů ČSÚ. Nové hodnoty výše
nájemného, zaokrouhlené na celé koruny, budou předkládány RM ke schválení.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla byla schválena usnesením RM č. 120/2012/14 dne 10. 10. 2012 a nabývají
účinnosti téhož dne.

V Hlinsku dne 10. října 2012

----------------------------Ing. Pavel Šotola
místostarosta města

----------------------------PhDr. Magda Křivanová
starostka města
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PŘÍLOHA Č. 1

A. CENÍK PRONÁJMU PLOCHY PRO REKLAMU

Typ reklamního zařízení

KRÁTKODOBÝ
výše nájemného za m2
pohledové plochy/den
bez DPH

DLOUHODOBÝ
výše nájemného za m2
pohledové plochy/měsíc
bez DPH

venkovní prostory - plochy 10,- Kč
reklamní tabule, reklamní
plakát a směrová označení
na budovách, plotech,
zábradlích apod.

75,- Kč

vnitřní prostory - plochy
reklamní tabule, reklamní,
firemní, informační
a směrová zařízení
v budovách apod.

125,- Kč

15,- Kč

B. CENÍK PRONÁJMU SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Typ reklamního zařízení
směrové šipky (rozměr max.
0,25 m2)
reklamní tabule nebo plakát
(rozměr max. 0,6 m2)

KRÁTKODOBÝ
výše nájemného za 1 ks
a 1 sloup veřejného
osvětlení/den bez DPH

DLOUHODOBÝ
výše nájemného za 1 ks
a 1 sloup veřejného
osvětlení/měsíc bez DPH

5,- Kč

50,- Kč

10,- Kč

200,- Kč
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