
M ě s t o  T ý n e c  n a d  S á z a v o u

Pokyn	rady	města č.	1/2014
Ceník	reklamy

Rada města se na svém zasedání dne 03.02.2014 usnesla vydat pokyn č. 1/2014, který stanovuje cenu 

reklamy v Týneckých listech, na webu města, městských nemovitostech a informačních cedulích v systému 

městského informačního a orientačního systému (MIOS).

1. Týnecké listy

velikost 1/1 strany 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/8 strany řádková

cena 1 800 Kč 1 000 Kč 700 Kč 550 Kč 300 Kč 100 Kč

Cena je stanovena za uveřejnění v jednom čísle Týneckých listů.

Pro inzerenty se sídlem (bydlištěm) v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech je stanovena sleva 

ve výši 50%.

2. www.mestotynec.cz

1 článek

900 Kčsekce Radnice – Zprávy, zveřejnění na 14 dnů, text bez 
omezení, přílohy max 3 ks do celkem 1 MB (včetně obrázků)

Upoutávka na úvodní straně (není možná samostatně) 400 Kč

Tiskové zprávy, akce v Kalendáři, záznam v Seznamu firem zdarma

O umístění článku a rozlišení, zda jde o tiskové zprávy, rozhoduje webmaster.

3. Venkovní reklama

do 0,3 m2 včetně 1000 Kč/rok

do 2 m2 včetně 3000 Kč/rok

do 6 m2 včetně 5000 Kč/rok

nad 6 m2 dohodou

Týká se umístění reklamy na obecních nemovitostech. Dále na movitých věcech jako jsou ploty, lavičky, 

billboardy apod. Umístění schvaluje Rada města zpravidla formou pronájmu. Cena se stanovuje pouze 

na celý rok. Za umístění venkovní reklamy se dále platí místní poplatek dle Obecně závazné vyhlášky 

o užívání veřejného prostranství.

4. Informační	cedule v systému	MIOS
1 cedule - rozcestník 500 Kč/rok

Rozcestníky jsou ve variantě pěší (oboustranná) nebo automobilová (jednostranná). V případě zájmu 

se uzavírá smlouva o umístění reklamy, kterou projednává Rada města.

Závěrečná	ustanovení
1. Postupy plateb inzerentů jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici města 2/2009 – DPH a účetní jednotka, příl. 1.

2. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

3. Ke dni nabytí účinnosti se zrušuje Pokyn č. 1/2011 Města Týnce nad Sázavou.

4. Tento Pokyn nabývá účinnosti 1.3.2014

............................................................. .............................................................

Adriana Bursová Mgr. Martin Kadrnožka

místostarostka starosta 




