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Podmínky pro vkládání reklamních materiálů do Zpravodaje Obce Ropice
Rada obce Ropice schválila ceník vkládání reklamních materiálů na své 23. schůzi konané dne 15.06.2020
usnesením č. 23/11
Zpravodaj Obce Ropice vychází 2x ročně (červen, prosinec) v nákladu 530 ks, je distribuován zdarma do všech
domácností v obci Ropice. Je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 12279. Vydavatelem
zpravodaje je obec Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IČ 70305587.
Pro vkládání reklamních materiálů (dále jen inzerce) Rada obce Ropice schválila následující podmínky:
1.

Inzerce bude umožněna pouze jako vkládaná inzerce, tj. inzerent doručí na obec potřebné množství
reklamních materiálů, které obec následně vloží do Zpravodaje obce Ropice. Cena za takto poskytovanou
inzerci je stanovena ve výši 0,50 Kč bez DPH za 1 ks vloženého listu reklamního materiálu. Povolena je
maximální velikost formát A4.

2.

Inzerentem může být podnikatelský subjekt, který má provozovnu v obci Ropice.

3.

Termín uzávěrky pro příjem inzerce je vždy 31.05. a 30.11. daného roku.

4.

Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textové a obrazové inzerce. Vydavatel zpravodaje
neodpovídá za obsahovou správnost údajů ve vkládaných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi
nejsou porušována práva třetích osob.

5.

Vydavatel zpravodaje neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.

6.

Jakákoli politická inzerce nebude přijímána.

7.

Vkládání informací, sdělení a oznámení subjektů zřizovaných obcí, úřadu práce, finančního úřadu, vodáren,
energetiků apod. bude poskytnuto zdarma. Inzerce komerčního charakteru od výše jmenovaných institucí
nebude přijata.

8.

Vydavatel má právo odmítnout inzerci jen v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám
nebo je-li v rozporu s právními předpisy.

9.

Inzerent je povinen uhradit stanovenou cenu při předání reklamních materiálů v hotovosti na pokladně obce.
Vydavatel si vyhrazuje právo nevkládat inzerci od inzerentů, u nichž obec eviduje jakékoliv pohledávky
po splatnosti.

10. Předání materiálů a platbu za inzerci je možno provést osobně na pokladně Obecního úřadu Ropice,
Ropice 110, 739 61 Ropice v úředních dnech – pondělí, středa v době od 07:30 – 12:00 a od 13:00 – 16:30.
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