
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Propagace města - nabídka společnosti SATT a.s. - zpravodajství Televize Vysočina

Společnost SATT a.s. Televize Vysočina nabízí městu propagaci, a to zpravodajství a pořad "Na slovíčko", které 
by pro SATT a.s. zajišťovala společnost NINETY TWO Production.  Vysílání jednou týdně, premiéra ve čtvrtek v 
18, 00 hod., opakování každou sudou hodinu mezi 8:00 a 22:00 hod., diskusní pořad "Na slovíčko" každých 14 
dní.
Cena za jednotlivé pořady:    zpravodajství          4 300,- Kč bez DPH
                                           Na slovíčko              625,- Kč  bez DPH
9 - 12/2019:       73 800,- Kč bez DPH...... celková cena včetně DPH:  89 298,- Kč
1 - 12/2020:      197 400,- Kč bez DPH..... celková cena včetně DPH:  238 854,- Kč

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
- objednávku zpravodajství Televize Vysočina - pořadu "Na slovíčko" na rok 2019 a 2020 dle přílohy 
materiálu od dodavatele společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ: 60749105 
- rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 15 000,- Kč z odvětví "finanční operace" na odvětví 
"státní moc, státní správa, územní samospráva".

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV po projednání s vedením města a vedoucím odboru FIN 
navrhuje přijmout nabídku propagace města Televizí Vysočina.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Zpravodajství Televize Vysočina
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- Vysílání 1x týdně, premiéra ve čtvrtek v 18,00 hod., opakování každou 
sudou hodinu mezi 8:00  a 22:00
   43 týdnů zpravodajství (s letní vysílací přestávkou, pořad + infotext + 
odbavení)
   20 týdnů Na slovíčko (rovněž mimo prázdniny)

- obsah zpráv:

• úvod + rozloučení (ohláška "Na slovíčko" nebo další pořady - 
nepovinné)

• minimálně 3 reportáže
• rychlý přehled (krátké zprávy, které nejsou v reportážích, 

minimálně5 kusů, rozsah cca 3- 6 vět)
• sport (cca 3-4 reportáže, podle prostoru ve zprávách, stopáž max 2 

min.)
• rozložení: úvod, reportáž, RP, reportáž, sport, závěr

- reportáž:

• cca 2-2,5 minuty
• minimálně 2 respondenti, zastoupeny různé pohledy/všechny strany
• vstup může být/nemusí
• reportáže by se měly střídat v rámci měst Žďár nad Sáz., Bystřice 

nad Pernšt., NMNM, případně místní části a menší obce (většina 
zpráv bývá ze ZR, ale doplňovat se budou i další města), přednost 
má relevantní téma

• hlediska pro výběr témat:  význam, zajímavost, aktuálnost

- "Na slovíčko" (diskusní pořad) - 20x ročně

Cena za jednotlivé pořady:   
zpravodajství          4 300,- Kč bez DPH
Na slovíčko              625,- Kč  bez DPH

9 - 12/2019: 89 298,- Kč včetně DPH  (cena bude upřesněna podle 
skutečného počtu odvysílaných reportáží)
(16x4 300,- + 8x625,- = 73 800,- bez DPH) x 21%DPH = 89 298,- Kč
1 - 12/2020: 238 854,- Kč včetně DPH (fin. prostředky budou 
nárokovány do R 2020)
(43x4300,- +20x625,- =197 400,- bez DPH) x 21%DPH=238 854,- Kč

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh zpravodajství Televize Vysočina (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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