Obec Paseka, IČ: 00299316
Obecní úřad Paseka
783 97 Paseka č. 17

Ceník služeb – platnost od 01.01.2014
Služba/zboží

MJ

Cena v Kč
bez DPH
min. 300,00
-2000,00

Dřevní hmota

m3

Dřevní hmota –
samovýroba

m3

50,00

Hlášení místním
rozhlasem

1x

50,00

Podání žádosti o byt –
zařazení do bytového
pořadníku obce

1x

100,00

Aktualizace žádosti o byt

1x

50,00

Dopravné na místo
legalizace (ověřování
podpisu) mimo úřední
místnosti úřadu

1x výjezd
zaměstnance
oprávněného
k provedení
legalizaci

400,00

Zajištění živé hudební
produkce u svatebního
obřadu v obřadní síni
úřadu
Pronájem tenisových
kurtů
Pronájem tenisových
kurtů
Umělé osvětlení u
tenisových kurtů
Ztráta zapůjčené knihy
z obecní knihovny

1x

500,00

hodina

100,00

hodina

0

hodina

100,00

Kus

pořizovací
cena včetně
souvisejících
nákladů
165,30

+
Poznámka
DPH
21 dle posouzení kvality dřevní hmoty
odpovědným pracovníkem – lesním
hospodářem
21 kupující provede kácení na své náklady a
místo kácení na své náklady zcela uklidí
jedná se o mimořádnou situaci – například
jeden suchý strom na veřejném prostranství
21 jasné a stručné informace - obecní úřad si
vyhrazuje právo na úpravu textu či na úplné
odmítnutí vyhlášení
21 zařazení do bytového pořadníku obce,
podává žadatel na předepsaném tiskopise
(netýká se bytů v domě Paseka čp. 295 –
DPS)
21 žadatel o přidělení obecního bytu podává na
předepsaném tiskopise vždy do 31.1.
(netýká se bytů v domě Paseka čp. 295 DPS)
21 pokud žadatel požádá ze závažných důvodů
o legalizaci mimo úřední místnosti úřadu je
účtována tato sazba jako dopravné
na
místo provedení legalizace a náklady
související – hrazeno vždy před výjezdem, i
když samotná legalizace nebude provedena
21 hudební produkce jednoho hudebníka
během svatebního obřadu konaného
v obřadní síni úřadu
-- občan, který nemá trvalé bydliště na území
obce Paseka
-- občan, který má trvalé bydliště na území
obce Paseka
21 zajišťováno pouze mimořádně
-- aktuální pořizovací cena knihy, včetně
veškerých nákladů souvisejících (poštovné,
dopravné)

Sekání trávy
hodina
21 provádí se pouze výjimečně a mimořádně,
křovinořezem
pro občany obce a pouze v katastru obce
Sekání trávy sekačkou –
hodina
330,60
21 provádí se pouze výjimečně a mimořádně,
výška trávy do 20 cm
pro občany obce a pouze v katastru obce
Sekání trávy sekačkou –
hodina
371,90
21 provádí se pouze výjimečně a mimořádně,
výška trávy nad 20 cm
pro občany obce a pouze v katastru obce
Poznámka: v případě změny aktuální sazby DPH je sazba DPH účtována dle zákona o DPH v aktuálním
znění. Projednala a schválila Rada obce Paseka dne 18.12.2013.

Služba/zboží

MJ

Cena v Kč
bez DPH
min. 100,00
-1000,00

+
Poznámka
DPH
Palivové dříví
m3
15 dle posouzení kvality dřevní hmoty
odpovědným pracovníkem – lesním
hospodářem, palivové dříví – dřevo
v polenech, pouze výjimečně
Zveřejnění inzerátu
1 ks inzerát
50,00
21 Velikost a text inzerátu posuzuje redakční
v obecním zpravodaji
menší
rada, tato si vyhrazuje právo na úpravu textu
či na úplné odmítnutí zveřejnění. V případě,
že text inzerátu je delší, účtují se násobky
sazby.
Poznámka: v případě změny aktuální sazby DPH je sazba DPH účtována dle zákona o DPH v aktuálním
znění. Projednala a schválila Rada obce Paseka dne 18.12.2013.
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