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Ceník č. 12007 obce Maletín platný od 1. 9. 2007
vytvořeno: 4.9.2007 | změněno: 4.9.2007 | úřední deska od: 4.9.2007
OBEC MALETÍN, okres Šumperk
Zastupitelstvo obce Maletín se rozhodlo dne 30. 8. 2007 zavádí dle usnesení § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vplatném
znění tento




CENÍK za poskytované služby obcí Maletín pro občany
č. 01/2007 platný od 1. září 2007

nájem za:

1. - žebřík hliníkový …..50,- Kč na den
2. - žebřík požární výsuvný …..50,- Kč na den
3. - křovinořez nový sobsluhou …..100,- za hodinu
4. - vývoz fekálií pro občany obce   …..450,- Kč za vývoz
5. - vývoz fekálií pro zájemce mimo katastr obce ……450,- Kč za vývoz
6. + náklady spojené spřepravou vyjádřené
 vmotohodinách   ……300,- 1 motohodina
 7. - požární vozidlo sobsluhou /v případě vážných stavů/...200,- Kč za hodinu
 pro občany obce
8. - požární vozidlo pro cizí zájemce …..500,- za 1 hodinu
9. - pronájem sálu – přísálí – částečné využití …..500,- Kč za akci
10. - pronájem sálu za účelem zábav spolky …..1 200,- Kč za akci
11. - pronájem sálu za účelem zábav + úklid …..1 500,- Kč za akci
12. - pronájem sálu – ostatní využití …..2 000,- Kč *)
13. – pronájem sálu vtopné sezóně …..3 000,- Kč **)
14. - kopírování formát A4 jednostranně …..2,- Kč
15. - kopírování formát A4 oboustranně …..4,- Kč
16. - kopírování A3 jednostranně …..3,- Kč
17. - kopírování A3 oboustranně
   …..6,- Kč
18. - fekál pro právnické osoby bez hnací jednotky …..1 000,- Kč na den
19. - služby traktůrkem …..300,- Kč za hodinu
 + za každou započatou půlhodinu …..150,- Kč
20. - pronájem zasedací místnosti pro schůzovací
 účely spodáváním občerstvení  …..100,- Kč za akci

Ceník byl schválen zasedání Zastupitelstva obce dne 30. 8. 2007, usnesení č. 10.
Zároveň se ruší ceník č. 1/2003 ze dne 1. března 2005.
Zdeněk Kříž
starosta obce
----------------------------------------------------------------------*)
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Za akci mimo topnou sezónu, pro nájemce, kterými jsou spolky a občanská sdružení obce Maletín
platí částka uvedená v bodě 10) nebo 11)
**)
Pro nájemce, kterými jsou spolky a občanská sdružení obce Maletín je částka dle bodu 10) nebo
11)
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