O B E C

S T R A T O V

- C E N Í K

(Výše DPH)

Cena včetně DPH

Vodné
(15%)
Stočné
(15%)
Brožura
(10%)
Pamětní mince (21%)
Pohled
(21%)
Hlášení
(21%)
Kopírování:

do 31.12.2016 22,-- Kč / m3 ….. od 1.1.2017….. 24,-Kč / m3
do 31.12.2016 41,-- Kč / m3 ….. od 1.1.2017….. 43,- Kč/ m3
70,-- Kč / ks
40,-- Kč / ks
5,-- Kč / ks
36,-- Kč

(21%) A4 – 1 stránka
A3 – 1 stránka

1,-- Kč
2,-- Kč

oboustranně
oboustranně

2,-- Kč
4,-- Kč

Kroužková vazba (včetně přední fólie a zadní kartónové desky)
(21%)
do 20 listů papíru
15,-- Kč
do 40 listů papíru
Laminování:
Inzerce:

(21%) A4 – 1 stránka
A3 – 1 stránka

(21%)

5,-- Kč
8,-- Kč

21,-- Kč

každá další stránka
každá další stránka

4,-- Kč
7,-- Kč

V ceně inzerce není grafický návrh podoby inzerátu, který dodá zadavatel.
Vložený list A4 (jednostranně) .... 480,- Kč (text)….. 600,- Kč (text + obrázek - grafika)
Vložený list A4 (oboustranně) .... 900,- Kč (text).. 1.050,- Kč (text + obrázek - grafika)
A5 .... 400,- Kč (text)… 500,- Kč (text + obrázek - grafika)
A6 .... 300,- Kč (text)… 400,- Kč (text + obrázek - grafika)
A7 .... 240,- Kč (text)… 300,- Kč (text + obrázek - grafika)

Palivová dřevní hmota z drtiče
Palivové dřevo
Pronájem zasedací místnosti OÚ
Pronájem štěpkovače s obsluhou
Pronájem sekačky KUBOTA s obsluhou
Nádoba na odpad (120 l)
Nádoba na odpad (240 l)
Číslo popisné

(15%)
(15%)
(21%)
(21%)
(21%)
(21%)
(21%)
(21%)

726,-- Kč / den

30,-- Kč / pytel 50 litrů
690,-- Kč / 1 m3
100,-- Kč / 1 hod./lekce
700,-- Kč / hod.
430,-- Kč / hod.
605,-- Kč
847,-- Kč
312,-- Kč

Servisní zásahy na kanalizačních 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 %)

968,-- Kč
1.392,-- Kč
1.392,-- Kč
1.392,-- Kč
1.573,-- Kč
363,-- Kč
363,-- Kč

Servisní zásahy na vodovodních přípojkách:

Výměna vodoměru-závada vzniklá vinou uživatele

(21%)

726,-- Kč

Ostatní

Pronájem stožáru veřejného osvětlení pro reklamu – pouze plocha - rozměr 67x90
Pronájem stožáru veřejného osvětlení pro reklamu – pouze plocha - rozměr 80x120
Pronájem reklamní plochy v Zóně pohybu a odpočinku na oplocení - rozměr 67x90
Pronájem reklamní plochy v Zóně pohybu a odpočinku na oplocení - rozměr 80x120
Instalace nosiče reklamní / informační plochy bez materiálu

(21%)
(21%)
(21%)
(21%)
(21%)

242,-Kč/měsíc/stožár
266,-Kč/měsíc/stožár
242,-Kč/měsíc
266,-Kč/měsíc
363,-Kč/kus

Aktualizace ceníku bylo schváleno dne 14.12.2016 na 17. veřejném zasedání zastupitelstva obce, usnesením č. 662 s platností
od 1.1.2017. Schválení ceny vodného a stočného od 1.1.2017, dne 14.12.2016 na 17. VZZO usnesením č. 641 a č. 642.

ZVEŘEJNĚNO DNE 16.12.2016

