Ceník služeb, pronájmů a místních poplatků
Za zapůjčení strojů, DKP* a jiného materiálu
hliníkový žebřík
cirkulárka
míchačka
drátkovač parket
stoly
židle
talíře
ubrus
polévková mísa
sklenice
plotostřih

50 Kč/den
100 Kč/den/bez listu
200 Kč/den/s listem
50 Kč/den
50 Kč/den
10 Kč/ks
3 Kč/ks
3 Kč/ks
5 Kč/ks
5 Kč/ks
1 Kč/ks
50 Kč (+ spotřebovaný benzín)

Služby
kopírování a tisk
1) Za pořízení jedné kopie formátu A4:
a) Jednostranná černobílá ……………….
b) Oboustranná černobílá ……………….
c) Jednostranná barevná ……………….
d) Oboustranná barevná ……………….

2 Kč
3 Kč
6 Kč
10 Kč

2) Za pořízení jedné kopie formátu A3:
a) Jednostranná černobílá ……………….
b) Oboustranná černobílá ……………….
c) Jednostranná barevná ……………….
d) Oboustranná barevná ……………….

4 Kč
6 Kč
12 Kč
20 Kč

3) Za tisk na tiskárně:
a) Jednostranná černobílá formát A4 ……………….
b) Jednostranná barevná formát A4 ……………….
c) Jednostranná černobílá formát A3 ……………….
d) Jednostranná barevná formát A3 ……………….

4 Kč
8 Kč
6 Kč
14 Kč

hlášení rozhlasem
reklama v Luboměřském zpravodaji
práce pracovníka obce
práce brigádníka pro obec
výlep propagačních materiálů na volně dostupných
plakátovacích plochách pro politickou stranu či hnutí
štěpkování – práce pracovníka obce

30 Kč/hlášení
200 Kč/za jednu stranu A5
130 Kč/hod.
130 Kč/hod.
100 Kč
130 Kč/hod.

Pronájmy veřejného prostranství
Sál Lidového domu
pohřeb
svatby, oslavy
výdělečné akce
podsálí
Zasedací místnost OÚ

zima

léto

400 Kč + 500 Kč topení
600 Kč + 800 Kč topení
1.000 Kč + 800 Kč topení
300 Kč + 200 Kč topení

400 Kč
600 Kč
1.000 Kč
300 Kč

700 Kč i s topením
cvičení
předváděcí akce a jiné aktivity

500 Kč
20 Kč
100 Kč

taneční zábava, výdělečná akce
soukromá akce

1.200 Kč
400 Kč/den

Taneční parket „Na drahách“

Místní poplatky
 za provádění výkopových prací
5 Kč/m2/den
 za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za umístění
stavebních zařízení, za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce, za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl:
10 Kč/m2/den
 za užívání veřejného prostranství
20 Kč/m2/rok
 za umístění reklamních zařízení
30 Kč/m2/den
 za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
pro osobní vozidlo 500 Kč/rok, nákladní vozidlo 600 Kč/rok
 za užívání veřejného prostranství – pouťové atrakce
2.800 Kč/týden
Poplatky
poplatek ze psů
za 1. psa
2. psa téhož držitele
3. a dalšího psa téhož držitele

150 Kč
200 Kč
300 Kč

z hrobního místa
za jednohrob
dvojhrob

200 Kč/10 let
400 Kč/10 let

ze vstupného
činí 10% z celkově vybrané částky vstupného
za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu
Režim

na domácnost celkem/rok

počet známek na
popelnici ks

počet pytlů
ks1

příplatek2

celkem Kč/rok

A3

130 Kč

1

3

150 Kč

280 Kč

4

265 Kč

3

4

205 Kč

470 Kč

C

455 Kč

6

5

295 Kč

750 Kč

D

750 Kč

10

8

300 Kč

1.050 Kč

E

1.350 Kč

20

10

300 Kč

1.650 Kč

B

1

lze si vybrat pytle na plasty (žluté) nebo na nápojové kartony (červené) v libovolné kombinaci

2

jedná se o příplatek na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

3

režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žije pouze jediná fyzická osoba nebo pro stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, kterou má ve vlastnictví fyzická osoba a v níž není hlášena k trvalému pobytu
žádná jiná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za domácnost v níž žije jediná fyzická osoba
4

režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žijí max. dvě fyzické osoby

Při dalším dokoupení známky na popelnici ve volném prodeji činí její cena 60 Kč a pytle 25 Kč.
* drobný krátkodobý předmět

platnost ceníku od 13. 6. 2019

