CENÍK PRACÍ A SLUŽEB OBCE NA ROK 2022
schváleno usnesením Rady obce Velká Polom dne 28. 6. 2022. Platnost od 1.7.2022.

Zboží nebo služba

CENA

Jednotka

Pronájmy prostor pro občany a spolky
(osvobození se uděluje pro akce pořádané příspěvkovou organizaci a spolky v obci, a to pro akce typu schůze,
přednášky a osvěta spolků)

Pronájem klubovny v objektu č.p. 101 (Kulturní dům),
I.PP - jedna část včetně energií
do 48 hodin
Pronájem klubovny v objektu č.p. 101 (Kulturní dům),
do 48 hodin
I.PP - celý prostor včetně energií
Pronájem klubovny v objektu č.p. 101 (Kulturní dům),
do 48 hodin
I.NP - velký sál

1.000,- Kč včetně DPH
2.000,- Kč včetně DPH
1.000,- Kč včetně DPH

Pronájem klubovny v objektu č.p. 101 (Kulturní dům),
2.000,- Kč (osvobozené
I.PP, I.NP, II.NP - spolková činnost
plnění)
rok
5.000,- Kč (osvobozené
Pronájem klubovny v objektu č.p. 15 - spolková
plnění)
činnost
rok
Pronájem v objektu č.p. 46 (sokolovna) - smuteční
600,- Kč včetně DPH
do 3 hodin
hostiny, akce v délce do tří hodin
Pronájem v objektu č.p. 46 (sokolovna) - akce
místních organizací, místních spolků a místních
zájmových sdružení, rodinné oslavy, divadelní
1.500,- Kč včetně DPH
představení, taneční kroužky. Cena nezahrnuje
spotřebu elektrické energie, ta je hrazena dle skutečné
do 48 hodin
spotřeby.
Pronájem v objektu č.p. 46 (sokolovna) - plesy. Cena
nezahrnuje spotřebu elektrické energie, ta je hrazena
do 48 hodin
3.000,- Kč včetně DPH
dle skutečné spotřeby.
Pronájmy nebytových prostor, manipulačních a parkovacích ploch za účelem podnikání
1.500,- Kč (osvobozené
Pronájem částí staveb (pro antény a reklamy) - neplátci
plnění)
DPH
m2/rok
Pronájem částí staveb (pro antény a reklamy) - plátci
1.500,- Kč + DPH
m2/rok
DPH
Pronájem nebytových prostor v podnikatelském areálu
ul. Hradská (pokud není cena smluvní) - neplátci DPH

m2/rok

400,- Kč (osvobozené plnění)

Pronájem nebytových prostor v podnikatelském areálu
ul. Hradská (pokud není cena smluvní) - plátci DPH

m2/rok

400,- Kč + DPH

Pronájem nebytových prostor (pokud není cena
smluvní) - čp. 502 - kryté úložní prostory - neplátci
DPH

m2/rok

220,- Kč (osvobozené plnění)

m2/rok

220,- Kč + DPH

Pronájem nebytových prostor (pokud není cena
smluvní) - čp. 502 - kryté úložní prostory - plátci DPH

Pronájem nebytových prostor (pokud není cena
smluvní) - sociální zázemí - neplátci DPH

m2/rok

120,- Kč (osvobozené plnění)

Pronájem nebytových prostor Osvoboditelů č.p. 217
m2/měsíc

120 Kč + DPH

Pronájem manipulační plochy

m2/rok

50,- Kč + DPH

Pronájem manipulační plochy

m2/rok

50,- Kč (osvobozené plnění)

Pronájem parkovací plochy

m2/rok

100,- Kč + DPH

m2/rok

100,- Kč (osvobozené plnění)

Pronájem parkovací plochy
Zboží
Kniha "Malíř slezské dědiny"

ks

300,- Kč včetně DPH

DVD

ks

100,- Kč včetně DPH

Palivové dříví - měkké (prodej občanům)* ze skládky
Palivové dříví - měkké (prodej občanům) nakrácené z
obecního dvorku
Palivové dříví - tvrdé (prodej občanům)* ze skládky
Palivové dříví - tvrdé (prodej občanům) nakrácené z
obecního dvorku
Dovoz dříví v rámci obce
*

Palivové dříví - samovýroba

plnometr

700,- Kč včetně DPH

prostorový metr

599,- Kč včetně DPH

plnometr
prostorový metr

1.200,- Kč včetně DPH
975,- Kč včetně DPH

m3

70,- Kč včetně DPH

m3

cena návrhu OLH

*

Změnu ceny dříví schvaluje rada obce i individuálně s ohledem na kvalitu těženého dřeva v období

Služby
Inzerce v Bumerangu menší formáty v alikvotní výši)
Umístění reklamního banneru do vel. 2 m 2, cena a
umístění většího banneru podléhá schválení radou
obce
Hlášení v místním rozhlase (osvobozeno hlášení pro
spolky, které pořádají akci v obci nebo obec
reprezentují)
Pronájem laviček (sada = stůl+2 lavice) - pronájem
fyzickým osobám na území obce Velká Polom

A4

4.000,- Kč + DPH

ks

1.000 Kč vč. DPH

ks

100,- Kč + DPH

ks

70,- Kč včetně DPH

Pronájem partystanu 3x6 m

ks

100,- Kč včetně DPH

Pronájem obecního stanu 6 x 3 m
Zapůjčení ubrusu (při pronájmu Sokolovny nebo
Kulturního střediska)
Pronájem kolumbária - 1 schránka (Smlouva uzavírána
na 12 let)

ks

500,- včetně DPH

ks

26,- Kč včetně DPH

ks

400 Kč včetně DPH/rok

Čelní epitafní deska na schránku kolumbária

ks

2000 Kč včetně DPH

Provozní poplatek za doprovod živou hudbou při sňatečním obřadu
(klávesy, flétna)

500,- Kč

Kopírování a tisk
3,00 Kč
5,00 Kč
3,00 Kč
10,00 Kč
3,00 Kč

A4 strana
A4 oboustranně
A4 tisk
A4 - celoplošný barevný tisk
A4 skenování - strana (maximálně 20 stran)

Služby k nájmům poskytované obcí v rámci pronájmu postor určených k podnikání - paušální
částka, která nepodléhá vyúčtování
Podnikatelský areál ul. Hradská - objekt s výtahem II.
a III. patro
Podnikatelský areál ul. Hradská - objekt bez výtahu
Úžívání objektu č.p. 507 (Podnikatelský areál ul.
Hradská)
Úklidové služby - lékárna KS

m2/rok

80,- Kč + DPH

m2/rok

75,- Kč + DPH

osoba/rok
měsíc

5.000,- Kč + DPH
635,- Kč + DPH

Likvidace odpadu - sběrné místo
1 ks

50,- Kč vč. DPH

Čistá stavební suť

kbelík 10 l

10,- Kč vč. DPH

Čistá stavební suť

pytel 20 l

20,- Kč vč. DPH

Čistá stavební suť
Čistá stavební suť

vozík 400 l
vozík 750 l

400,- Kč vč. DPH
700,- Kč vč. DPH

Pneumatika

Ing. Kateřina Honajzrová v.r.
starostka obce

