Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh

IČ: 00302988 DIČ: CZ00302988

Zastupitelstvo obce Maletín se rozhodlo dne 8. 12. 2021 dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění § 84
schválit tento

CENÍK č. 1/2022 – za služby a pronájmy
1. pronájem zasedačky s podáváním občerstvení
2. pronájem sálu za účelem zábav místních spolků
3. pronájem sálu za účelem zábav místních spolků + úklid
4. pronájem sálu místními spolky
5. pronájem sálu místními spolky + úklid
6. pronájem sálu – ostatní využití mimo spolky
7. pronájem sálu v topné sezóně mimo spolky
8. pronájem vestibulu
9. pronájem lavic
10. praní ubrusů
11. praní utěrek
12. pronájem požární vozidlo s obsluhou
pro občany obce
pro cizí zájemce
13. služby - křovinořez s obsluhou
14. služby - traktůrek, mulčovač
15. služby - traktůrek, mulčovač
16. služby - traktor s přívěsem
každá započatá ¼ hodina
17. služby - traktor s přívěsem pro právnické osoby
18. služby - štěpkovač (např. živé ploty, keře, větvě s
průklestu stromů v zastavěném území obce)
19. přistavení vlečky
20. prohrnování sněhu na objednávku
21. kopírování formát A4 jednostranně
22. kopírování formát A4 oboustranně
23. kopírování A3 jednostranně
24. kopírování A3 oboustranně
25. služba - zapojení do systému nakládání
s komunálním odpadem – právnické osoby,
podnikající fyzické osoby

200,- Kč/akce
1.500,-Kč/akce
1.900,-Kč/akce
1.000,-Kč/akce
1.400,-Kč/akce
2.000,-Kč/akce
3.500,-Kč/akce
100,- Kč/1 hod.
60,- Kč/1 kus/víkend
10,- Kč/1 kus
5,- Kč/1 kus
200,- Kč/1 hod.
700,- Kč/1 hod.
250,- Kč / 1 hod.
450,- Kč/1 hod.
225,- Kč/0,5 hod.
600,- Kč/1 hod.,
150,- Kč
750,- Kč/1 hod.
500,- Kč/1 hod.
250,-. Kč/den
700,-/1 hod.
2,- Kč/1 strana
4,- Kč/1 strana
6,- Kč/1 strana
10,- Kč/1 strana
200,- Kč/měsíc

Ceník za služby v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
1.
2.
3.
4.
5.

kopírování A4 jednostranně
kopírování A4 oboustranně
kopírování A3 jednostranně
kopírování A3 oboustranně
fax

2,- Kč/1 strana
4,- Kč/1 strana
6,- Kč/1 strana
10,- Kč/1 strana
10,- Kč/1 strana

6. odborný zaměstnance v 10. třídě

60,- Kč/15 min.

Poplatky za pronájem prostor a zařízení víceúčelového areálu a poskytované
služby s tímto spojené
sportoviště
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ, MŠ a uživatelé smluvního partnera Charity Zábřeh
dětské hřiště
fotbalové utkání TJ Maletín s diváky
fotbalové hřiště pro ostatní zájemce
hřiště s umělým povrchem pro ostatní zájemce

zdarma
zdarma
100,- Kč/1 utkání
150,- Kč / hodina
100,- Kč/hodina

hřiště pro tenis a volejbal
1. soukromé akce, turnaje apod. /rezervace/ 1 hod.

100,- Kč

prostory pro kulturní vyžití a posezení
1. zábava s hudbou /bufet apod./
1.000,- Kč
2. společenské akce a soukromé oslavy /místnosti šaten, bufet/
1.000,- Kč
3. pořádání akcí pro děti /dětský den, sportovní turnaje, hasičské soutěže,
charitativní účely apod./
zdarma
4. spotřebovaná elektřina a voda dle aktuálních sazeb dodavatelů energie a vody
k službám víceúčelového areálu
Tento ceník byl schválen na zasedání ZO Maletín dne 28. 2. 2022, zároveň se ruší ceník č.
01/2021 schválený dne 8. 12. 2021
Platnost ceníku č. 1/2022 je dnem 1. března 2022.
Vyvěšeno: 3. 3. 2022
Sejmuto:

Ing. Petr Pospěch, starosta obce

