Pravidla pro umístěníreklamních a informačníchmateriálů
na majetku obce Staré Smrkovice
schválená v souladu s § 84 odst. 4 zákonaé. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvem obce Staré Smrkovice dne 16.6.2022.

čt. t
Předmět úpravy

Tato pravidla upravují zásady a postupy při pronájmu plochy v majetku obce Staré Smrkovice,
v prostoru prodejny COOP, pro účelyumístěníreklamních, firemních a informačních materiálů (dále
jen ,,Pronájem").

čt.z

Postup při vyřizování žádosti
1. Žádost o umístění reklamního, firemního či informačního materiálu (dále jen ,žádost") se podává
písemnou formou na příslušnémformuliáři prosřednictvím podatelny obecního uřadu. Souěástí
žádosti bude přiložen i propagaění materiál (případně kopie), na který je podána žádost.
2. Žádostnení možnéprojednat v případě, že žadatel je dlužníkemobce, a to až do okamžiku úhrady
dluhu.
3. O krátkodobém pronájmu s dobou trváni do 30 dnů rozhoduje bez předchozího projednání v
zastupitelstvu starosta případně místostarosta obce. O dlouhodobém pronájmu s dobou trvání delší
než 30 dní, bude žádost předána ke schválení zastupitelstvu obce. O schválení žádosti bude žadatel
vyrozuměn a následně s ním bude uzavřena nájemní smlouva.

čt. s

Stanovení výše nájmu
l. Výše nájemného je stanovena takío:
Uzamykatelná reklamní plocha v prostoru prodejny COOP
- krátkodobý pronájem do 30 dní
- 100 Kě/ zadané období
- dlouhodobý pronájem nad 30 dní - 50 Kč/ zakaždý započaty měsíc

2.Y

připadě pronájmu plochy neziskovým, charitativním nebo vzdělávacím organizacim, bude nájem
odpuštěn.

čt. +

závéreéná ustanovení
1. O povolení k umístěníreklamního, firemního ěi informačního materiálu, které byly umístěny na
plochu v prostoru prodejny COOP v majetku obce Staré Smrkovice před účinnostítěchto pravidel a
bez nájemní smlouvy, je jejich vlastník povinen požádatnejpozději do l5 dnů ode dne účinnosti
těchto pravidel nebo je povinen ve stejné lhůtě §rto reklamní, firemní či informačnimateriály
odstranit za přítomnosti zastupitele obce.
2. Při posuzování žádosti o pronájem bude přihlíženok obsahu propagačníhomateriálu, v případě
nevhodného obsahu, mtůe být žádost zamítnuá.

3. Zájemci o vyvěšení propagačníchmateriálů mají možnost využítbezplatnou plakátovací plochu,
která se nachéaivedle autobusové zastávky aje dostupná denně.
4. V případě vylepování propagaěních materiálů na jiných místech v majetku obce Staré Smrkovice
bude uložena pokuta ve výši 5000,_ a požadováno odstranění na náklady osoby, která výlep provede.
5. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva obce Staré Smrkovice
dne 16. 6.2022 a nabývají úěinnosti dnem schválení.

Ve Staqých Smrkovicích dne 16. 6.2022

Příloha: Tiskopis žádosti

č. 2+ f DG '

LO2L

Žádost o umístěníreklamního, firemního či informačního
materiálu
Žadatel: Jméno, příjmení/Obchodní fi rma

BydlištěiSídlo:

Žaaam o umístěníreklamního, firemního či informaěního materiálu na uzamykatelnou vývěsku
v prostoru prodejny COOP, Staré Smrkovice

Příloha: Originál, nebo kopie propagačníhomateriálu

Ve Staých Smrkovicích dne

podpi s žadate|e, případně razítko

Vyjádření obce, v případě zamítnutídůvod:

