OBEC BOHUSLAVICE
OKRES ŠUMPERK

IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384
PSČ 789 72
 583 444 334, 606 055 089

Ceník č. 1/20 20
A. Pronájem obecního majetku
1. Sál + příslušenství

bez DPH

DPH

s DPH

a) pro vzdělávací, sportovní, výchovnou, charitativní a
schůzovou činnost nebo pro nevýdělečné akce:
− místních organizací

zdarma

− cizí nebo soukromníci
•

bez topení

700,-

147,-

847,- Kč

•

s topením

1000,-

210,-

1.210,- Kč

b) výdělečné akce
− místní organizace
•

bez topení

2.000,-

420,-

2.420,- Kč

•

s topením

2.400,-

504,-

2.904,- Kč

pronájem do dvou dnů

3.000,-

630,-

3.630,- Kč

pronájem každý další den

1.200,-

252,-

1.452,- Kč/den

pronájem do dvou dnů

6.000,-

1.260,-

7.260,- Kč

pronájem každý další den

1.400,-

294,-

1.694,- Kč/den

34,-

194,- Kč

− cizí a soukromníci
•

•

bez topení

s topením

c) sportovní činnosti pro cizí
− dospělý za 2 hodiny
160,Vstup se platí minimálně na 2 hodiny

Platí zákaz pronajímání sálu v případě předpokladu nadměrného znečištění a
poškození (např. myslivcům po honech – vstup se psy a ve znečištěné obuvi).
Před každou výdělečnou akcí bude podepsána smlouva o pronájmu a zaplacená
záloha ve výši 5.000,- Kč, která bude po skončení akce zúčtována.
2. Bývalá budova pohostinství

bez DPH

DPH

s DPH

a) nevýdělečné akce
− místní organizace
− cizí a soukromníci

zdarma
1.000,-

210,-

1.210,- Kč
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Před každou výdělečnou akcí bude podepsána smlouva o pronájmu a zaplacena záloha ve
výši 5.000,- Kč, která bude po skončení akce zúčtována.
3. Zařízení na zahradě

bez DPH

DPH

s DPH

a) nevýdělečné akce
− místní organizace
− cizí a soukromníci

zdarma
1.000,-

210,-

1.210,- Kč

− místní organizace

2.500,-

525,-

3.025,- Kč

− cizí a soukromníci

3.500,-

735,-

4.235,- Kč

b) výdělečné akce

Před každou výdělečnou akcí bude podepsána smlouva o pronájmu a zaplacena záloha ve
výši 5.000,- Kč, která bude po skončení akce zúčtována.
4. Jídelna

bez DPH

DPH

s DPH

a) schůzová a podobná činnost
− pro místní organizace
•

bez občerstvení

•

s občerstvením

zdarma
150,-

32,-

182,- Kč

− pro cizí a soukromníky
•

bez topení

400,-

84,-

484,- Kč

•

s topením

800,-

168,-

968,- Kč

b) pohřební hostiny

250,-

53,-

303,- Kč

c) svatby a oslavy narozenin
•

bez topení

500,-

105,-

605,- Kč

•

s topením

700,-

147,-

874,- Kč

Pro body b), c) se jídelna půjčuje pouze místním.
Před každou akcí pod body b), c) bude podepsána smlouva o pronájmu a zaplacena
záloha ve výši 2.000,- Kč, která bude po skončení akce zúčtována.
5. Drobný inventář

bez DPH

DPH

s DPH

4,-

24,- Kč/ks

a) stoly z jídelny a ze zahrady
− do 3 dnů a dále za další započatý den 20,-
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b) židle z jídelny
− do 3 dnů a dále za další započatý den 5,-

1,-

6,- Kč/ks

3,-

18,- Kč/ks

1,-

5,- Kč/ks

− pro místní občany a místní organizace 20,-

4,-

24,- Kč/den

− pro cizí

14,-

80,- Kč/den

c) lávky ze zahrady
− do 3 dnů a dále za další započatý den 15,d) sada příborů
− do 3 dnů a dále za další započatý den 4,e) vysoušeč

66,-

Veškerý zapůjčený inventář musí být vrácen v pořádku, nepoškozen a včas
v dohodnutém termínu. Poškození či ztrátu hradí ten, kdo si inventář vypůjčil.

B. Vodné – cena sjednaná

s DPH

a) pro místní občany, OÚ, škola a KD

23,- Kč/m3

b) pro podnikatele

23,- Kč/m3

c) pronájem vodoměru

150,- Kč/ks ročně

C. Stočné – cena sjednaná

s DPH

a) pro místní občany (36 m3/obyvatele dle vyhlášky)

42,- Kč/m3

b) pro podnikatele

42,- Kč/m3

c) OÚ, škola a KD (podle vodoměru)

42,- Kč/m3

D. Kopírování

s DPH

a) černobíle
− A4
•

jedna strana

2,- Kč

•

oboustranně

3,- Kč

•

jedna strana

4,- Kč

•

oboustranně

6,- Kč

− A3

b) barevně
− A4

60,- Kč

OBEC BOHUSLAVICE
OKRES ŠUMPERK

IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384
PSČ 789 72
 583 444 334, 606 055 089

E. Hlášení

s DPH

a) za 1 hlášení obecním rozhlasem

40,- Kč

Tímto se ruší ceník č. 1/2019
Ceník vstupuje v platnost dne 1.6. 2020
Schváleno zastupitelstvem obce Bohuslavice dne 27.4.2020.

Bc.
Luboš
Vlček
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.............................................................
Bc. Luboš Vlček, starosta obce

