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CENÍK SLUŽEB
Platnost od:

1. 1. 2019

Schváleno dne: 20. 12. 2018

……………………………….
razítko a podpis
Služby:
1)
2)
3)
4)

Pronájem nebytových prostor
Pronájem pozemků
Pronájem předmětů
Ostatní služby – a) stočné
b) poplatky v místní knihovně
c) výlep plakátů
d) relace místního rozhlasu
e) odeslání faxové stránky
f) kopírování
g) odvoz odpadu pro OSVČ
h) poplatek za užívání posilovny

Všeobecné podmínky:
Poplatky za konkrétní služby se hradí na úřadě městyse, a to podle charakteru služby (je-li
znám konkrétní rozsah) buď dopředu (např. vylepení plakátů) nebo neprodleně po skončení
případné akce.
Od poplatků jsou osvobozeny charitativní organizace pořádající veřejně prospěšné akce a
místní společenské organizace.
1) PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Všechny pronajaté místnosti – objekty musí být předány ve stejném stavu, v jakém byly
před pronajmutím. Případné škody hradí nájemce.
Nebytový prostor
sazba – nájemné
zasedací místnost ÚM, klubovna hasičů,
- soukromá akce
110,-- Kč/hod. (i započatá)
- komerční akce
165,-- Kč/hod. (i započatá)
- výdělečné organizace
165,-- Kč/hod. (i započatá)
sklípek obřadní síně v zámku (pouze při svatebním obřadu )
600,-- Kč + DPH 21% /obřad
zdravotní středisko
300,-- Kč/m2; 150,-- Kč/m2 vedlejší prostory
dům služeb
1. podlaží
300,-- Kč/m2; 150,-- Kč/m2 vedlejší prostory
2. podlaží
250,-- Kč/m2; 125,-- Kč/m2 vedlejší prostory
budova úřadu (Česká pošta a telekomunikace)
300,- Kč/m2
garáž, dílna, kůlna
200,-- Kč + DPH 21% /měsíc
sportoviště „Třešňovka“ (sportovní akce
v uzavřené společnosti)
300,-- Kč + DPH 21% (1 akce)
2) PRONÁJEM POZEMKU
Poplatek za pronájem pozemků se vybírá dopředu na základě podepsané nájemní smlouvy,
ve které je specifikováno, k jakému účelu bude pozemek pronajat.
sazba – nájemné
0,05 Kč/m2 /rok
(zaokrouhluje se na celé koruny nahoru)
b) plocha určená k sekání trávy a česání ovoce
1,-- Kč/m2 /rok
c) zahrada
2,50 Kč/m2 /rok
d) skleník na zahradě
4,50 Kč/m2 /rok
e) ostatní plocha
3,50 Kč/m2 /rok
f) plochy určené k chovu zvířat
4,50 Kč/m2 /rok
g) pozemek využitý dočasnou stavbou
7,-Kč/m2/rok
h) hřbitov – jeden hrob
40,-- Kč/m2/10 let
hrobka
40,-- Kč/ m2/10 let
+ příplatek za připojení stavby ke hřbitovní zdi
20,-- Kč/10 let

Druh pozemku
a) plocha určená pouze k sekání trávy

3) PRONÁJEM PŘEDMĚTŮ
Vypůjčené předměty musí být vráceny ve stejném stavu, v jakém byly zapůjčeny. Pokud
dojde k poškození, je nutné o něm informovat ÚM a dohodnout se na náhradě škody.
V případě kontejneru na suť si odvoz na skládku a skládkovné hradí nájemce a ihned po
vyprázdnění je povinen ho vrátit zpět ÚM.
Předmět
sazba – nájemné
výsuvný žebřík
100,-- Kč + 21% DPH/den
kontejner ve sběrném dvoře 20,-- Kč + 21% DPH /0,06 m3 prostoru (1 kolečko)
40,-- Kč + 21 DPH /0,12 m3 prostoru (2 kolečka)
60,-- Kč + 21% DPH /0,18 m3 prostoru (3 kolečka)
80,-- Kč + 21% DPH /0,25 m3 prostoru (4 kolečka)
100,-- Kč + 21% DPH /0,32 m3 prostoru (5 koleček)
120,-- Kč + 21% DPH /0,38 m3 prostoru (6 koleček)
140,-- Kč + 21% DPH /0,44 m3 prostoru (7 koleček)
160,-- Kč + 21% DPH /0,50 m3 prostoru (8 koleček)
320,-- Kč + 21% DPH - do 1 m3 prostoru
4) OSTATNÍ SLUŽBY
a) Stočné
Úřad městyse vybírá stočné od fyzických a právnických osob za použití veřejné kanalizace.
Stočné se vybírá na základě počtu osob v domácnosti nebo na základě odečtu vodoměru skutečně
odebrané vody, a to jedenkrát ročně po skončení odběrného období, nebo průběžně po
fakturovaném období (odečty vodoměrů na spotřebu pitné vody).
Stočné se nevybírá od osob, jejichž domácnost není napojena na veřejnou kanalizaci. Vývoz žumpy
(jímky) je nutno dokládat zaplacenou fakturou na ÚM.
Sazba činí 24,78 Kč + 15 % DPH / 1 m3
b) Poplatky v místní knihovně
Výpůjčné za zapůjčené knihy v místní knihovně činí:
40,-- Kč za rok
pro důchodce, mládež do 15 let, ženy na MD a nezaměstnané
80,-- Kč za rok
pro ostatní čtenáře
Vypůjčené knížky musí být vráceny v nepoškozeném stavu. Pokud by došlo k poškození
nebo ztrátě knížky, zaplatí ten, kdo si knihu vypůjčil, cenu knihy + 25,-- Kč za její katalogizaci.
Kniha se půjčuje na dobu nejvýše l měsíce. Pokud nebude do této doby vrácena, bude
vybírána od čtenáře pokuta v hodnotě 10,-- Kč (za každý další měsíc též 5,-- Kč), doporučený dopis
50,-- Kč.
MVS (meziknihovní výpůjční služba)
Upomínky
1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka

l kniha

20,-- Kč
20,- Kč
30,- Kč
40,- Kč

c) Výlep plakátů
Poplatek za vylepování plakátů se vybírá od osob i organizací, které požadují vylepení
plakátů na kulturní, prodejní, sportovní, či jiné akce.
Výlep plakátů je povolen pouze na určených plakátovacích plochách. Výlep zajišťuje úřad
městyse. Pokud by si umístění na plakátovacích plochách zajišťovala organizace či občan sám, je
zapotřebí svolení úřadu městyse (označení plakátů razítkem).
Sazba poplatku za vylepování plakátů činí:
za 1 týden / l ks formátu A4 5,-- Kč + 21% DPH
Ostatní velikosti se přepočítávají v poměru k tomuto rozměru.
V případě zjištění neoprávněného vylepení plakátu na plakátovací plochu, bude plakát
odstraněn a bude vyměřen poplatek se 100% navýšením jako pokuta.
V případě vylepení plakátu mimo plakátovací plochu, budou od osoby či organizace, která
plakát vylepila vymáhány náklady na jeho odstranění – 50,-- Kč + 21 % DPH za l kus.
Místní sportovní, společenské a příspěvkové organizace jsou od poplatku osvobozeny.
d) Relace místního rozhlasu
Poplatek za relaci komerčního vysílání místního rozhlasu platí fyzická či právnická osoba,
která chce pomocí rozhlasu propagovat svůj prodej, služby či jinou činnost.
Sazba za jednu odvysílanou relaci místního rozhlasu činí 20,-- Kč + 21% DPH.
Od poplatku jsou osvobozeny relace týkající se úmrtí občanů a hlášení místních sportovních,
společenských a zájmových organizací.
e) Kopírování černobílé
A4 l strana
oboustranně
A3 l strana
oboustranně

2,-- Kč + 21% DPH
3,-- Kč + 21% DPH
3,-- Kč + 21% DPH
5,-- Kč + 21% DPH

f) Odvoz odpadu pro OSVČ
Na základě uzavřené smlouvy na odvoz odpadu je pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně
činné) stanovena cena: 110,-- Kč + 21 % DPH / 1 popelnice o objemu 110 litr/ 1 odvoz.
g) Poplatek za užívání posilovny
- 1 cvičenec - 20,-- Kč/hodinu jednorázově předá před cvičením pověřené osobě
- permanentka – 8 hodin – 100,-- Kč,
- permanentka – 24 hodin – 240,-- Kč
- možnost zakoupit na úřadě městyse
Vstupní jednorázový poplatek za vydání provozní karty cvičence činí 100,-- Kč.

