O B E C

S T R A T O V

(Výše DPH)

- C E N Í K
Cena včetně DPH (pokud není uvedeno jinak!!!!)

Vodné
(15%) do 30.4.2020 (10%) od 1.5.2020
od 1.1.2020….. 24 ,-Kč / m3 bez DPH
Stočné
(15%) do 30.4.2020 (10%) od 1.5.2020
od 1.1.2020….. 41 ,-Kč / m3 bez DPH
/// Brožura (10%)……..70,-- Kč / ks /// Hrnek velký (21%)…100,-- Kč / ks /// Pamětní mince (21%)…… 40,-- Kč / ks
/// Hrnek malý (21%)…50,-- Kč / ks /// Pohled (21%)……….… 5,-- Kč / ks /// Propisovací tužka (21%)…15,-- Kč / ks
/// Hlášení (21%)……...36,-- Kč
/// Zveřejnění na www.stratov.cz na 14 dní (21%)… 50,- Kč
/// Turistická sběratelská karta Stratov (21%)… 25,-- Kč

Kopírování: (21%)

A4 – 1 stránka (čb) ……….… 3,-- Kč
///
A3 – 1 stránka (čb)………… 5,-- Kč
A4 – 1 stránka (barevně)… 5,-- Kč
///
A3 – 1 stránka (barevně)… 9,-- Kč
Kroužková vazba (21%) (včetně přední fólie a zadní kartónové desky)
do 20 listů papíru
25,-- Kč
do 40 listů papíru
35,-- Kč
Laminování: (21%) A4 – 1 stránka
7,-- Kč
každá další stránka
6,-- Kč
A3 – 1 stránka
9,-- Kč
každá další stránka
8,-- Kč
Inzerce v občasníku „Stratovský list“: (21%) v ceně inzerce není grafický návrh podoby inzerátu, který dodá zadavatel.
Vložený list A4 (jednostranně) .... 480,- Kč (text)…. . 600,- Kč (text + obrázek - grafika) za 200 výtisků
Vložený list A4 (oboustranně) .... 900,- Kč (text).. 1.050,- Kč (text + obrázek - grafika) za 200 výtisků
A5 .... 400,- Kč (text) …..500,- Kč (text + obrázek - grafika) za 200 výtisků
A6 .... 300,- Kč (text) …. 400,- Kč (text + obrázek - grafika) za 200 výtisků
A7 .... 240,- Kč (text)…. 300,- Kč (text + obrázek - grafika) za 200 výtisků
Palivová dřevní hmota z drtiče (15%)… 30,-- Kč / pytel 50 litrů
Palivové dřevo rovné (15%)… 736,-- Kč / 1 m3
/// Palivové dřevo zbytkové (15%)… 368,-- Kč / 1 m3
Pronájem zasedací místnosti OÚ (21%) 1210,-- Kč / den nebo 121,-- Kč / 1 hod./lekce
Pronájem štěpkovače s obsluhou (21%)… 700,-- Kč / hod. /// Pronájem sekačky KUBOTA s obsluhou (21%)… 484,-- Kč / hod.
Nádoba na odpad (120 l) (21%) … 605,-- Kč /// Nádoba na odpad (240 l) (21%)… 847,-- Kč /// Číslo popisné (21%)… 331,-- Kč
Zpětná klapka s pojistným ventilem k tlakové kanalizaci (21%)… 1.936,- Kč / kus
Sestava plováků a sondy k tlakové kanalizaci (21%)… 1.694,- Kč / kus
Náhradní díly k tlakové kanalizaci (21%) – aktuální nákupní cena v Kč + 10% z ceny bez DPH (doloženo fakturou či stvrzenkou)
Různé – dle poptávky a potřeb obyvatel – aktuální nákupní cena v Kč + 10% z ceny bez DPH (doloženo fakturou či stvrzenkou)
Servisní zásahy na kanalizačních a vodovodních přípojkách:

Oprava závady vinou uživatele - trvání opravy do 3 hodin od nástupu
(21%)
Oprava závady vinou uživatele - trvání opravy více než 3 hodiny od nástupu
(21%)
Montáž čerpadla do kanalizační šachty bez automatiky vč. drobného instalačního mater. (21%)
Montáž automatiky bez čerpadla
(21%)
Montáž čerpadla do kanalizační šachty vč. automatiky a drobného instalačního mater. (21%)
Kompletní přezkoušení tlakové kanalizace na základě písemné žádosti, a to v případě, že nebude
zjištěna závada na straně provozovatele
(21 %)
Vyčištění kanalizační šachty na základě písemné žádosti
(21 %)
Výměna vodoměru-závada vzniklá vinou uživatele
(21%)
Uzavření/otevření uličního vodovodního či kanalizačního uzávěru
(21%)
Vystavení mimořádné faktury za vodné/stočné
(21%)

1.210,-- Kč
1.633,-- Kč
1.633,-- Kč
1.633,-- Kč
1.815,-- Kč
484,-- Kč
484,-- Kč
1.210,-- Kč
157,-- Kč
121,-- Kč

Ostatní

Pronájem stolu dřevěného (21%)… 20,- Kč / akce
/// Pronájem židle kovové s dřevěným sedákem (21%)… 10,- Kč / akce
Pronájem stožáru veřejného osvětlení pro reklamu – pouze plocha - rozměr 67x90
(21%) 242,-Kč/měsíc/stožár
Pronájem stožáru veřejného osvětlení pro reklamu – pouze plocha - rozměr 80x120 (21%) 266,-Kč/měsíc/stožár
Pronájem reklamní plochy v Zóně pohybu a odpočinku na oplocení - rozměr 67x90
(21%) 242,-Kč/měsíc
Pronájem reklamní plochy v Zóně pohybu a odpočinku na oplocení - rozměr 80x120 (21%) 266,-Kč/měsíc
Instalace nosiče reklamní / informační plochy bez materiálu
(21%) 363,-Kč/kus
Aktualizace ceníku bylo schváleno dne 03.06.2020 na 17. veřejném zasedání zastupitelstva obce, usnesením č.589 s platností
od 01.07.2020.

ZVEŘEJNĚNO DNE 30.06.2020

