Odesílatel:
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o.
Na Valech 2028, 41201 Litoměřice
iČO 44557141
Bc. Michaela Mokrá, ředitelka

Adresát:
Pavel Koňařík

V Litoměřicích dne 18. března 2022

VĚC: Odpověď žádosti o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. ve věci pronájmu
reklamních ploch

Vážený pane Koňaříku,
dne 14. února 2022 byla povinnému subjektu, příspěvkové organizaci Městských kulturních zařízení v
Litoměřicích, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se
sdělení ve věci pronájmu reklamních ploch. Žádost je evidovaná pod č.j. MKZLTM/20220214.
Vaše žádost byla dne 13. dubna 2022 doplněna o potřebné údaje o žadateli ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o informacích, k doplnění následujících
údajů a tím byla naplněna Výzva, kterou jsme Vám 16. února 2022 zaslali.
Na základě Vaší žádosti Vám zasílám odpovědi:
A/ Které subjekty měly shora uvedené reklamní plochy pronajaty od roku 1.1.2019, v jakém časovém
období a za jakou cenu.
Vámi vyspecifikované plochy, sloužící k umístění reklamních bannerů, jsou primárně využívány k
potřebám MKZ, tedy na prezentaci pořádaných akcí, popřípadě dalších aktivit, jako je např. úniková hra.
V roce 2019 byly tyto plochy dle dostupných ekonomických podkladů využity výhradně po potřeby
MKZ.
V roce 2020 byla plocha využita Občanskou demokratickou stranou v termínu od 3.9.2019 do 3.10.2019
za částku 8 470,- vč. DPH. Ve zbylém období byly plochy využity pro potřeby MKZ.
V roce 2021 byla plocha využita Občanskou demokratickou stranou v termínu od 20.9.2021 do
10.10.2021 za částku 4 840,- vč. DPH. Ve zbylém období byly plochy využity pro potřeby MKZ.
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B/ Kdo si zarezervoval zmíněné reklamní plochy a kdy tuto rezervaci provedl. Zároveň žádám o zaslání
kopie této rezervace.
Rezervace Vámi poptaných ploch proběhla na podzim loňského roku. Objednavatelem je
Občanská demokratická strana. Objednávka je evidována pod jejím číslem 2126000075.
Objednávka byla vystavena dne 14. 9. 2021. Kopii objednávky přikládám.

C/ Za jakou cenu budou v mnou požadovaném termínu pronajaty.
Dle platného ceníku pro rok 2022 stojí jedna reklamní plocha 4 000,- bez DPH á týden.
Objednávka specifikuje 8,5 týdne plnění. Celkové plnění vychází na 68 000,- bez DPH.

………………………………………………………….
Bc. Michaela Mokrá
ředitelka
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