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MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Rada města
Cenový sazebník Města Hrádek nad Nisou

CENÍK č. 1/2019
Inzerce v měsíčníku Hrádecko
Rada města Hrádek nad Nisou (dále také jen jako „rada města) se na svém zasedání dne 27. 2. 2019,
usnesením č. 7/157/RM/19, usnesla vydat v souladu s ustanovením § 102 a § 110 odst. 4 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, formou této vnitřní směrnice: Cenový
sazebník za inzerci v měsíčníku Hrádecko (dále také jen jako „ceník“):

Článek 1
Cena za inzerci
(1)

Cena za obecnou inzerci pro jedno uveřejnění
Formát černobílý
9 x 2,5 cm (orientace na šířku)
9 x 5 cm
(orientace na šířku)
A6
(čtvrtstránkový, orientace na výšku)
A5
(půlstránkový, orientace na šířku)
A4
(celostránkový, orientace na výšku)
Smíšená
(reklamní reportáž)
Vkládací
(cena za vložený a dodaný ks)

Cena v Kč bez DPH
200,500,1 000,1 600,3 000,Cena dohodou
2,-

Uvedené ceny jsou ceny bez DPH, DPH bude připočteno dle současné zákonné sazby. V případě
změny sazby DPH bude v souladu s § 47 zákona o DPH upravena cena o aktuální sazbu daně.
K datu schválení ceníku je sazba DPH 21 %.
(2)

Cena za politickou inzerci

Politickou inzercí se rozumí inzerce za účelem propagace politických stran, hnutí a jiných uskupení politicky
angažovaných a jejich názorů. Cena za politickou inzerci je stanovena ve výši dvojnásobku než cena dle čl.
1 odst. (1). Prostorové omezení pro tuto inzerci je maximálně formát A5.

Článek 2
Nabídkový list
1. Název periodika:

Hrádecko

2. Termín zveřejnění:

měsíčně, nejpozději do 15. dne daného měsíce

3. Termín uzávěrky:

do 25. dne předcházejícího měsíce před zveřejněním

4. Náklad, formát:

1 500 ks, A4

5.

obchodní místa (cca 3), městský úřad, Brána Trojzemí – IC + knihovna,
elektronická verze na www.hradek.cz
publicistické zprávy z regionu obce o cca 7.600 obyvatel a okolí (Chotyně,
Rynoltice, Žitava – Německo a Bogatynia - Polsko), přehled o kulturním a
sportovním dění, informace z úřadu, autorské příspěvky, zákaznická inzerce

Distribuce:

6. Obsahová zaměření:
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Článek 3
Platební podmínky a provedení úhrady za inzerci
Úhradu za inzerci je možno provést:
a) platbou (hotovost/platební terminál) v pokladně městského úřadu (podatelna – přízemí – Horní
náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou). Do poznámky vystaveného potvrzení o zaplacení je plátce
povinen nahlásit číslo výtisku a formát inzerátu. Platba musí být uskutečněna nejpozději v den
požádání o inzerci.
b) platbou prostřednictvím bezhotovostního převodu na základě faktury vystavené po zveřejnění
inzerátu s termínem splatnosti nejdéle 15 dní.

Článek 4
Postup a schválení inzerce
1. Zveřejnění inzerce v městském zpravodaji Hrádecko je na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou
v kompetenci Odboru dotací, rozvoje města a kultury.
2. Inzerce musí být doručena na odbor buď osobně, elektronicky nebo písemně nejpozději v termínu do
uzávěrky redakční rady, a to do 25. kalendářního dne předchozího měsíce, než v kterém má dojít
ke zveřejnění.
3. Bez předchozího projednání na odboru nemá právo redakce městského zpravodaje Hrádecko inzerci
zveřejnit.
4. Odbor dotací, rozvoje města a kultury zkontroluje vytištěnou inzerci a předá podklad pro vystavení
faktur inzerentům Finančnímu odboru.
5. Odbor dotací, rozvoje města a kultury si vyhrazuje právo inzerci nezveřejnit.

Článek 5
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Podmínky a schválení inzerce se řídí obecnou legislativou nebo vydanou vnitřní směrnicí Města
Hrádek nad Nisou.
2. Ceník se vztahuje na třetí osoby žádající o uveřejnění inzerce v měsíčníku Hrádecko.
3. Platnost ceníku nabývá dnem schválení v příslušném orgánu města a účinnost ceníku nabývá dnem
1. 3. 2019.
4. Tímto pozbývá platnosti Ceník pro inzerci platný od 21. 1. 2015.

Mgr. Josef Horinka v. r.
starosta města

Pavel Farský v. r.
místostarosta města
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