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S M L O U V A
o umísťování reklam a informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení

uzavřená mezi:

Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, IČ 00304271, zastoupeným 
starostou města RNDr. Václavem Mikuškem (dále jen město)

a

Darjou Jirouškovou -  PROPAGO, Zahradní 2555, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 
42034345, adresa pro doručování Pivovarská 6, Rožnov p.R. (dále jen agentura).

I. Předmět smlouvy

Město umožní agentuře umísťovat reklamní, orientační a informační tabule na všech sloupech 
veřejného osvětlení (dále jen SVO), které jsou ve vlastnictví města, a které se nacházejí v 
průmyslovém areálu Tesla, který je na ul. l.máje ohraničen bývalou administrativní budovou Tesla a 
bývalou hospodářskou vrátnicí (u železničního přejezdu). Seznam SVO je dán rozhodnutím Odboru 
výstavby a územního plánování MěU v Rožnově pod Radhoštěm v rámci režimu určeného stavebním 
zákonem. Uvedenou činnost bude agentura zajišťovat pro zájemce na základě samostatných smluv.

II. Závazná ustanovení

Při umísťování tabulí na SVO pro jednotlivé zájemce, bude agentura respektovat požadavky na 
bezpečnost silničního provozu v součinnosti s Dopravním inspektorátem Vsetín, Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, silničním správním úřadem a odborem dopravy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 
Vhodnost umístění tabulí se zřetelem na estetiku, sousedící budovy a významné objekty bude 
posuzována s ohledem na požadavky města. Právem agentury k umísťování výše uvedených tabulí viz. 
I., se rozumí zejména právo a povinnost agentury koordinovat, udržovat a plánovat využití SVO pro 
výše uvedený účel. Tímto je znemožněno využití SVO pro stejné či obdobné účely, zejména 
komerčního charakteru, bez předchozí dohody s agenturou jinému subjektu. Toto se netýká případů 
specifikovaných v čl. VI. odst. 5. pro účely užití v zájmu města ajeho orgánů.

III. Povinnosti agentury

1. Agentura zabezpečí instalaci reklamních, orientačních a informačních tabulí pro zájemce na základě 
jejich požadavků. Forma a parametry mohou být modifikovány po dohodě s dotčenými orgány.

2. Agentura bude provádět na vlastní náklady:
- výrobu speciálních rámů pro umísťování tabulí s adekvátní povrchovou úpravou
- montáž a demontáž za použití speciálních kotvících prvků pro dopravní značení
- pravidelnou kontrolu stavu tabulí 1 x za dva měsíce
- pravidelnou očistu tabulí
- bezplatnou výměnu tabulí po třech letech nájmu (dle požadavku zájemce a v případě uzavření 

smlouvy na dobu delší než 3 roky)
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IV. Nájemné a výrobní náklady

1. Za umístění jedné tabule na SVO bude agentura účtovat celkové nájemné ve výši 350,-Kč/měsíc 
(bez DPH). Tato částka může být v jednotlivých případech změněna agenturou po předchozím 
souhlasu města, zejména z hlediska zachování konkurenčního prostředí, množstevních slev, popř. 
věrnostních bonusů. Výše celkového nájemného se může každoročně upravovat dle změny 
inflace. Celkové nájemné se skládá z nájemného za vlastní použití SVO pro umístění tabulí, dále 
z částky za pronájem samotného speciálního rámu a z nákladů na montáž a demontáž této tabule

2. Náklady na výrobu, umístění tabulí a celkového nájemného za umístění na SVO hradí agentuře 
zájemce.

V. Platební podmínky

1. Z nájemného za vlastní použití SVO (bez DPH) účtovaného zájemcům odvede agentura poplatek 
městu ve výši 50%. Tuto částku bude poukazovat každoročně vždy do 10.1. následujícího roku. 
Platba bude doložena seznamem instalovaných tabulí za příslušné období. Platby budou zasílány 
na účet č. 19-176413369/0800, var.symbol 2131360603

2. Agentura zajistí pro město za režijní náklady zhotovení tabulí na SVO pro město a jeho 
příspěvkové organizace se sídlem ve městě a rovněž zhotovení poutačů a propagačních materiálů 
na jednorázové akce pořádané městem.

3. Pro případ prodlení agentury splacením dle odst. 1 tohoto článku, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Tato je splatná na základě výzvy na bankovní účet města.

VI. Všeobecná ustanovení

1. Reklamní a informační tabule nesmí být využívány pro propagaci politických stran, mimo právně 
stanovené předvolební období před každými volbami.

2. Reklamní a informační tabule nesmí být využívány pro propagaci hnutí, které směřuje k potlačení 
práv a svobod občanů, nebo hlásá národnostní, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost.

3. Tabule budou instalovány na SVO tak, aby nebyla narušena řádná funkce a údržba veřejného 
osvětlení. V této záležitosti bude agentura spolupracovat s firmou, která pro město zajišťuje 
správu a údržbu SVO.

4. Agentura bude zajišťovat na vlastní náklady odstranění nežádoucích a nepovolených tabulí, které 
budou na SVO umístěny bez příslušné dohody s agenturou. Vlastnímu odstranění musí předcházet 
pokyn ve formě povolení patřičného odboru MěÚ -  odboru správy majetku jako majitele a 
správce SVO. K tomuto rozhodnutí předloží agentura důkazy, popř. fotodokumentaci neoprávněně 
umístěných tabulí.

5. Na vybraných SVO umožní agentura instalaci směrových šipek městského orientačního systému 
(MOS) sloužících jen a pouze k podávání všeobecně prospěšných informací nekomerčního 
charakteru, zejména z hlediska turistického ruchu, samotných občanů a návštěvníků města. Tyto 
SVO budou vždy upřesněny před samotným umístěním MOS pracovníkem odboru správy majetku 
MěÚ.

6. Město neodpovídá za ztrátu nebo poškození tabulí umístěných dle této smlouvy na SVO.
7. Veškeré škody na SVO, způsobené umístěním tabulí, hradí agentura.

VII. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1.4.2006 na dobu 4 let do 31.3.2010 s výpovědní lhůtou 
1 rok. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž byla 
doručena písemná výpověd druhé straně. Smlouva může být prodloužena v případě, že se smluvní 
strany takto dohodnou před uplynutím doby platnosti této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně na základě oboustranného ujednání smluvních stran.
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3. Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit v případě porušení smluvních povinností 
agenturou, a to zejména v těchto případech:
- prodlení s placením po dobu delší než 1 měsíc
- porušení 51. VI odst.l a 2 této smlouvy
- porušení čl. II této smlouvy

4. Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Město předá jednu kopii firmě Jiří Štefl, jako provozovateli SVO, pro informaci.

5. Smlouva byla projednána a schválena usnesením rady města na řádném zasedání dne 7.3.2006 
usnesením č. 1124/46
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