Placení místních a správních poplatků v roce 2007

V obci se platí tyto místní poplatky:

Poplatek za psa

100,-- Kč za každého psa v domácnosti

Poplatek za likvidaci domovního odpadu

280,-- Kč za každou osobu v domácnosti

Rekreační chalupy, chaty

280,--Kč dom. odpad za objekt

Užívání veřejného prostranství –
parkování na veřejném prostranství

3,-- Kč za auto a den

Po dohodě je možný paušální poplatek

Povolení k vjezdu do zakázaných míst,
kde je vjezd zakázán dopravní značkou

20,-- Kč za každé auto a den

Správní poplatky

Přihlášení k trvalému pobytu:
za jeden přihlašovací lístek

50,-- Kč

Za přihlášení dětí do 15 let se neplatí

-

Za ověření pravosti podpisu (legalizace)

30,-- Kč za 1 podpis

Za ověření pravosti listin (vidimace)

30,-- Kč za každou
i započatou stranu

Za vydání potvrzení o pobytu osob

50,-- Kč za 1 potvrzení

Za ostatní potvrzení

20,-- Kč za 1 potvrzení

Ceník Služeb

Kopírování A4 jednostranné

1,50 Kč

A4 oboustranné

2,-- Kč

A3 jednostranné

3,-- Kč

A3 oboustranné

4,50 Kč

___________________________________________________________________________

Vyhlášení prodeje na návsi

20,-- Kč

Nájem při prodeji na návsi

40,-- Kč

za 4 hodiny

___________________________________________________________________________

Kolotoč, houpačky, střelnice

50,-- Kč

za den

Stánkový prodej o hodech

50,-- Kč malý stánek
100,-- Kč velký stánek

___________________________________________________________________________

Zapůjčení obecního zařízení:
skládací žebřík

20,-- Kč za den

čistící zařízení odpadů

20,-- Kč za den

míchačka

50,-- Kč za den
100,-- Kč za týden
150,-- Kč za 14 dnů
200,-- Kč za měsíc
300,-- Kč za 2 měsíce

nárůst po týdnu

100,-- Kč

zařízení kuchyně KD

50,-- Kč za den

rozvodná skříň elektro

50,-- Kč za den

__________________________________________________________________________
Zapůjčení stolů

8,-- Kč za akci a 1 kus

židlí

5,-- Kč za akci a 1 kus
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Ceny za pronájem místního kulturního domu
Reklama – klubovna - sál
Topení

300,-- Kč
20,-- Kč

-

350,-- Kč
50,-- Kč

___________________________________________________________________________
Místní organizace
sál
400,-- Kč
+ spotřeba el. energie +
ztráty inventáře + vyčištění ubrusů
Topení
50,-- Kč
__________________________________________________________________________
Cizí organizace
a podnikatelé - sál
1 000,-- Kč + 50,-- Kč topení
klubovna
750,-- Kč + 20,-- Kč topení
___________________________________________________________________________
Místní soukromníci
svatební poplatek
sál + klubovny
700,-- Kč + 50,-- Kč topení
___________________________________________________________________________
Cizí soukromníci
svatební poplatek
sál + klubovny
1000,-- Kč + 50,-- Kč topení
___________________________________________________________________________
Místní soukromníci
kuchyň
60,-- Kč
klubovna - sál
250,-- Kč - 300,-- Kč
topení
20,-- Kč
- 50,-- Kč
___________________________________________________________________________
Cizí soukromníci
kuchyň
70,-- Kč
klubovna - sál
300,-- Kč - 350,-- Kč
topení
20,-- Kč
- 50,-- Kč
___________________________________________________________________________
Vestibul - jako klubovna
Za spotřebovanou el. energii podle elektroměru
denní sazba
kWh
3,70 Kč
noční sazba
kWh
2,50 Kč

Schůzová činnost místních občanských sdružení
zdarma !
Ceník platný od 1.1. 2007
Nahrazuje ceník z 19.4.2005

