Ceník služeb obce Dlouhá Brtnice
(ceny v Kč)

1) Kopírovací služby a tisk dokumentů (cena za 1 ks dokumentu, včetně DPH):
Formát

Černobílý dokument

Barevný dokument
do 30% pokrytí

A4
A4
A3
A3

jednostranný
dvoustranný
jednostranný
dvoustranný

3,5,5,10,-

nad 30 % pokrytí
(fotky, plakáty,
mapy apod.)

20,40,40,70,-

25,50,50,100,-

2) Hlášení relace obecním rozhlasem (cena ze jedno vyhlášení včetně DPH):
50,-

3) Služby pracoviště CZECH POINT (osvobozeno od DPH):
Služba
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Centrálního registru řidičů
Výpis ze Seznamu kvalifik. dodavatelů

Cena za 1. stranu
150,100,100,100,100,100,-

Cena za každou další stranu
50,50,50,50,50,-

Ostatní zde neuvedené služby tohoto pracoviště budou účtovány v souladu s cenovým předpisem uvedeným
v systému u konkrétní agendy CZECH POINT.

4) Služby obecní technikou (služba zahrnuje náklady na mzdu obsluhy, PHM a nesené nářadí,
k uvedeným službám bude připočteno DPH v zákonné výši):
Technika

Cena za 1 hodinu/motohodinu

Čelní nakladač UNC 750 (Kč/mth)
Traktor Zetor 5748 (Kč/mth)
Žací stroj W3676 Bulldog (Kč/mth)
Traktor New Holland T4.75 (Kč/mth)
Vyvážecí souprava Palms 8s (Kč/mth dle trakoru)
Traktorový přívěs P53SH a BIG 3 (Kč/hod)

360,360,360,500,200,40,-

Cena za ¼ hodiny/motohodiny
90,90,90125,50,10,-

Při provádění služeb stroji UNC 750, Z 5748, W 3676 Bulldog a NH T4.75 bez nároku na mzdu obsluhy (mimo
pracovní dobu obsluhy) se cena služby sníží o 160,- Kč/mth. (40,- Kč/¼ mth).

4) Zapůjčení obecní techniky (bez obsluhy, PHM a pouze na vlastní zodpovědnost osoby, která si
věc zapůjčila, k uvedeným službám bude připočteno DPH v zákonné výši):
Technika

Cena za 1 den

Cena za 1 hodinu

Vibrační deska, motorová sekačka, elektrocentrála a ostatní ručně vedené stroje se spalovacím motorem
200,25,Stroje a přístroje s elektrickým motorem

100,-

-,-

5) Zapůjčení sálu s příslušenstvím v Kulturním domě Dl. Brtnice čp. 57 (včetně spotřeby
elektřiny, vody a vytápění prostor, k uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši, úklid sálu
jeho příslušenství a použitých sociálních zařízení zajišťuje pořadatel akce):
a) Veřejně přístupný ples, pouťová, velikonoční a vánoční taneční zábava, tradiční kulturní a společenské akce a
schůzová činnost místních organizací, spolků a osob podnikajících v naší obci
1. až 5. den
ZDARMA
b) Poslední rozloučení se zesnulým obyvatelem naší obce
ZDARMA
c) Kondiční, relaxační a rekreační cvičení skupin místních obyvatel

ZDARMA

d) Akce mimo akcí uvedených v bodu a) jejichž doba trvání včetně přípravy a úklidu sálu je delší jak jeden den
(taneční zábava, ples, sňatek, oslava životního výročí a podobně):
Paušální částka za 1. až 5. den zápůjčky
2.500,e) Cena zápůjčky dle bodu a) a d) za 6. a každý další započatý den zápůjčky

1.000,-

f) Zapůjčení sálu na akci trvající včetně přípravy a úklidu sálu méně než 24 hodin

1.000,-

g) Prodejní a podobné krátkodobé akce bez nároku na vytápění sálu a další služby

100,-

Tento ceník byl schválený zastupitelstvem obce Dlouhá Brtnice dne 19. 12. 2018 usnesením č.
2/11/19.12.2018 a je platný od 1. 1. 2019.

Luboš Krátký
starosta obce

