OBEC TICHOV - CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB
Zastupitelstvo obce schválilo ceník, platný od 04.11.2022
1) Hlášení obecním rozhlasem – cena za 1 hlášení 60 Kč vč.DPH
2) Pronájem kulturního domu
a) Pronájem sálu a přísálí pro účely pořádání plesů a zábav činí 1500,- Kč vč. DPH + cena spotřebované energie
(poplatek se nevztahuje na obecní složky)
b) Pronájem sálu pro potřeby občanů obce činí poplatek 500,- Kč vč. DPH/akce + cena spotřebované energie.
c) Pronájem přísálí pro potřeby občanů obce činí poplatek 200,- Kč vč. DPH/akce + cena spotřebované energie.
d) Pronájem Pekla 200,- Kč vč. DPH/akce + cena spotřebované energie.
e) Byl zrušen poplatek za pronájem sálu, přísálí a pekla pro všechny obecní složky
Pořadatelé a občané jsou povinni uklidit a dát prostory do původního stavu. Jinak jsou povinni uhradit za úklid
sálu 2000,- Kč vč. DPH .( vratná záloha bude vybírána před akcí)
3) Vývoz septiku bez uložení
a) Vývoz septiku bez uložení 700-1200,- Kč vč. DPH/1 fekál
4) Práce traktorem velkým 650,- Kč/h vč. DPH, nebo 27,- Kč/km
5) Práce malým traktorem 450,- Kč/h vč. DPH
6) AVIA A31N 500,- Kč vč. DPH, nebo 22,- Kč/km
7) Služby střediska služeb
a) Sušení ovoce 3,- Kč/kg syrového ovoce + el. energie
b) Vaření povidel 3,- Kč/kg syrového ovoce + el. energie
c) Prodej dřeva do pálenice na 1 kotel kvasu 400,- Kč vč. DPH
d) Pronájem šrotovníku na ovoce 100,- Kč vč. DPH/1den
e) Pronájem lisu na ovoce 100,- Kč vč. DPH/1den
f) Pronájem přívěsného vozíku 150,- Kč vč. DPH/1 den
g) Pronájem zahradního stolu + 2 lavice 50,- Kč vč. DPH/1 den
h) Štípačka na dřevo 200kč,- vč.DPH/ 1den
i) Motorový postřikovač 100 ,- Kč vč. DPH/ 1 den
j) Štěpkovač 200,- Kč vč.DPH/ 1den
k) Půdní vrták 100,- Kč vč DPH/ 1 den
8) Cena za palivové dřevo z obecních lesů
a) Užitkové dřevo bude prodáno dle ceníku lesního hospodáře, popř. dle tržních cen.
b) Cena za palivové dřevo měkké z obecních lesů 800,- Kč/m3 vč. DPH + popř. doprava
9) Bagr
a) Smluvní cena 600 - 1000,- Kč/h vč.DPH
10) Poplatky v obecní knihovně
a) Členský příspěvek v obecní knihovně ve výši:
i) 20,- Kč/rok pro osobu nad 18 let věku
ii) 5,- Kč/rok pro osobu do 18 let věku
iii) Použití internetu v knihovně je zdarma, též připojení na WIFI v kulturním domě, pohostinství a zahrádce
zdarma.

V Tichově dne 04.11.2022

Petr Trčka
starosta

