Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh

IČ: 00302988 DIČ: CZ00302988

Zastupitelstvo obce Maletín se rozhodlo dne 25. 1. 2012 dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění § 84
schválit tento

CENÍK č. 1/2012 – za služby a pronájmy
žebřík hliníkový
50,- Kč na den
žebřík požární výsuvný
100,- Kč na den
křovinořez s obsluhou
200,- Kč / 1 hod.
vývoz fekálií pro občany obce
500,- Kč /1 vývoz
vývoz fekálií mimo katastr obce
1.000,- Kč/ 1 vývoz
požární vozidlo s obsluhou v případě vážných stavů pro občany obce
200,- Kč/1 hod.
7. požární vozidlo pro cizí zájemce
700,- Kč/1 hod.
8. pronájem přísálí – částečné využití
600,- Kč/akce
9. pronájem sálu za účelem zábav místních spolků
1.200,-/akce
10. pronájem sálu za účelem zábav místních spolků + úklid 1.600,-/akce
11. pronájem sálu – ostatní využití
2.000,-/akce*
12. pronájem sálu v topné sezóně
3.000,-/akce**
13. kopírování formát A4 jednostranně
2,- Kč/1 strana
14. kopírování formát A4 oboustranně
4,- Kč/1 strana
15. kopírování A3 jednostranně
6,- Kč/1 strana
16. kopírování A3 oboustranně
10,- Kč/1 strana
17. služby traktůrkem, mulčovač
400,- Kč/1 hod.
18. služby traktůrkem, mulčovač
200,- Kč/za započatou
půlhodinu
19. pronájem zasedací místn. s podáváním občerstvení
200,- Kč/akce
20. služby prováděné traktorem s přívěsem
500,- Kč/1 hod., každá
započatá ¼ hodina
125,- Kč
21. služby traktorem s přívěsem pro právnické osoby
650,- Kč/1 hod.
22. pronájem lavic
60,- Kč/1 kus/víkend
23. praní ubrusů
10,- Kč/1 kus
24. praní utěrek
5,- Kč/1 kus
25. přistavení vlečky
200,-. Kč/den***
26. prohrnování na objednávku
650,-/1 hod.***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*) za akci mimo topnou sezónu,pro nájemce, kterými jsou spolky a občanská sdružení obce
Maletín platí částka uvedené v bodě 9) a 10)
**)pro nájemce, který jsou spolky a občanská sdružení obce Maletín platí částka uvedená
v bodě 9) a 10).
***) schváleno na zasedání ZO dne 23. 2. 2012

Ceník za služby v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
1. kopírování A4 jednostranně
2. kopírování A4 oboustranně
3. kopírování A3 jednostranně

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

4. kopírování A3 oboustranně
5. fax
6. odborný zaměstnance v 10. třídě

10,- Kč/1 strana
10,- Kč/1 strana
30,- Kč/15 min.

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

ZŠ, MŠ a uživatelé smluvního partnera Charity Zábřeh
dětské hřiště
fotbalové utkání TJ Maletín s diváky
soukromé akce, turnaje apod. /rezervace/ 1 hod.

zdarma
zdarma
100,- Kč
100,- Kč

hříště pro tenis a volejbal
1.
2.
3.
4.

soukromé akce, turnaje apod. /rezervace/ 1 hod.
ostatní doba platí pro všechny stejná taxa 1 hod.
zapůjčení vybavení /sítě, míče, apod./
vratná záloha za vypůjčení vybavení

100,- Kč
100,- Kč
20,- Kč
200,- Kč

prostory pro kulturní vyžití a posezení
zábava s hudbou /bufet apod./
1.000,- Kč
společenské akce a soukromé oslavy /místnosti šaten, bufet/
1.000,- Kč
schůze spolků s posezením /výroční apod./
500,- Kč
pořádání akcí pro děti /dětský den, sportovní turnaje, hasičské soutěže,
charitativní účely apod./
zdarma
5. spotřebovaná elektřina a voda dle aktuálních sazeb dodavatelů energie a vody
k zpoplatněným službám víceúčelového areálu
1.
2.
3.
4.

Tento ceník byl schválen na zasedání ZO Maletín dne 25. 1. 2012, zároveň se ruší ceníky č.
01/2007 platný od 1. 9. 2007, ceník č. 03/2004 platný od 1. 3. 2004, ceník – poplatky za
pronájem prostor a zařízení víceúčelového areálu a poskytované služby s tímto spojené platný
od 1. 3. 2010.
Platnost ceníku č. 1/2012 je dnem 1. února 2012.
Vyvěšeno: 6. 2. 2012
Sejmuto: 22. 2. 2012

Jiří Flášar, starosta obce

