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SAzEBNÍK ÚHRAD nájmů a služeb:
Platný Od 1. t.2O23 (t"tni ouooní= tj.od 1.4 do 30.9 a zimníobdobí = tj.od 1.10. do 31.3.)

Pronájem prostorvCVS: lll.patro letníobdobí 1.2oo,-Kč

zimníobdobí 1.600,-Kč

Sklep letníobdobí 1.200,-Kč

zimníobdobí 1.600,-Kč

Sál letníobdobí 3.500,-Kč

zimníobdobí 4.000,-Kč

pro místní složky zdarma
pro cizísložky 6.000,-Kč

Přísálí letníobdobí 1.700,-Kč

zimníobdobí 2.2OO,-Kč

Vestibul letní období 1.200,-Kč

zimní období 1.600,-Kč
Pro občany s trvalým pobytem v obci platí 50% z uvedených cen.

Zapůjčení pivních setů (stůl + 2 lavice) ].ks = 50,-Kč Zapůjčení párty stanů 1ks = 200,-Kč

Nádoba popelnice 1ks plastová = 616,-Kč a popelnice ]-ks kovová = 846,-Kč popelnice 24Ol ks 968,-Kč
Komerční hlášení místního rozhlasu ].x = ].OO,-Kč

Platba za vypouštění odpadních vod - za osobu 20O,-Kč/rok

Kopírování na kopírovacích strojích - černobílé kopie

formát 44 a menší jednostranně ..,........,2,-Kč/strana

formát 44 a menší oboustranně .............4,-Kč/list

Kopírování na kopírovacích strojích - barevné kopie

formát 44 a menší jednostranně,,..........6,-Kč/strana

formát 44 a menší oboustra nně .....,.......9,-Kč/list

skenování na multifunkčním zařízení

formát A4 a menší jednostranně ............2,-Kč/strana

Nájem V3S - přeprava 50,-Kč/km nakládka+vykládka 50,-Kč/l5min.
- jízdy pod bagrem 600,-Kčlhod.

Nájem traktoru - přeprava 3SO,-Kč/hod.

- odklízení sněhu 450,-Kč/hod.

Úhrady nákladů za poskytnutí informací podle zákon a č,106lt999 Sb.,o svobodném přístupu
k informacím (příloha k sazebníku úhrad)

Ceny jsou uvedeny vč.DPH

Tento sazebník byl schválen Obecním zastupitelstvem obce Slavkov pod Hostýnem dne 1,3.I2.2O22
usnesením čj.:9 /VZ - 2022
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Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č"106/1999

Sb.ro svobodném přístupu k informacím

Kopírování na kopírovacích strojích - černobílé kopie:

Formát A4 a menší jednostranně,.........,.....,....,.,2,-Kč / strana

Formát 44 a menší oboustranně ........,........,..,,,.4,- Kč / list

Kopírování na kopírovacích strojích - barevné kopie:

Formát 44 a menší jednostranně ....,,...,,...,,,...,..,,6,-Kč / strana

Formát 44 a menšíoboustranně ...,,,,..,,.,,..,,.,..... 9,-Kč / list

skenování na multifunkčním zařízeníl

Formát A4 a menšíjednostranně .....,..,...., 2,-Kč lstrana

Nák|ady na poštovní služby:

Dle platného ceníku České pošty

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Osobnínáklady za každou započatou půl hodinu vyhledávání: 100,-Kč/osoba/%hodina

Zásady stanovení úhrady:

Výše úhrady se stanovív souladu s nařízením vlády č.173 /2006 Sb,,o zásadách stanovení

úhrad a licenčních odměn za poskytováníinformací podle zákona o svobodném přístupu

k informacím,jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízeníkopiía
odeslánítěchto informacížadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledáváníinformací,


