24 - OCEŇOVÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ POSKYTOVANÝCH MĚSTYSEM
Platnost od 22.01.2006
Změna od 06.12.2007
Změna od 27.8.2009
Změna od 20.5. 2011
Schváleno 20.08.2014 URM č. 86/1042/2014 s účinností od 1.1.2014
Schváleno 19.11.2014 URM č. 02/0027/2014 s účinností od 1.12.2014
Schváleno 30.11.2016 URM č. xx/0xxx/2016 s účinností od 01.01.2017

I. Cena za poskytování informací
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděna za úhradu. Výši úhrady
za poskytnutí informace stanoví starosta městyse dle sazebníku:
- mzdové náklady 120,-Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance, spojené
s vyhledáváním informace

II. Cena za fotokopie, tisk, fax, laminování, skenování
a) vyhotovení kopií / tisk dokumentů (na běžný kancelářský papír 80g):
Formát / rozměr

Kopie / Tisk

Cena / ks

Černobíle
Barevně
Černobíle
Barevně
Černobíle
Barevně
Černobíle
Barevně

3,-- Kč
12,-- Kč
5,-- Kč
18,-- Kč
8,-- Kč
22,-- Kč
10,-- Kč
24,-- Kč

A 4 - jednostranně
A 4 - oboustranně
A 3 - jednostranně
A 3 - oboustranně
b) odeslání faxu:
formát A4

20,-- Kč

c) sken:
formát A4

20,-- Kč

d) laminování dokumentů:
formát A4
10,-- Kč
formát A3
15,-- Kč

III. Cena za připojení k internetu v Informačním centru
a) senioři, invalidé (držitelé ZTP průkazu) ............................ zdarma
b) dospělí, děti ........................................................................ 1,-- Kč/ min, minimálně 10,-- Kč

IV. Cena za využití tělocvičny v Čisté v Krkonoších
- základní sazba ..................................................................... 150,-- Kč/ za hodinu
- při počtu nad 5 lidí ............................................................... 30,-- Kč/ za osobu a hodinu
Poplatky vybírá správce tělocvičny na místě.

V. Cena za poskytování služeb technikou městyse pro občany a jiné subjekty
Provádí se na základě uzavřené individuální smlouvy nebo objednávky.
Kontaktní osoba žadatele: Lucie Pieschelová.
Vyhrnování sněhu technikou a posyp štěrkem ....................... 50,-- Kč/ za započatých 5 minut
Šterk ....................................................................................... dle aktuálního ceníku prodejce
Práce zahradními stroji (křovinořez, sekačka, apod.) ............ 200,-- Kč/ za hodinu
Práce traktorem a strojem (např. mulčování, štěpkování) ...... 600,-- Kč/ za hodinu
Štěpkování a likvidace dřevní hmoty ..................................... 50,-- Kč/ za započatých 5 minut
Práce nakladačem ................................................................... 600,-- Kč/ za hodinu
Ostatní práce bez použití stroje .............................................. 140,-- Kč/ za hodinu
Doprava osobním automobilem (vč. přívěsu) ........................ 25,-- Kč/ km
Zapůjčení velkoobjemového kontejneru ................................ 300,-- Kč/ den
Doprava materiálu traktorem s přívěsem ............................... 600,-- Kč/ (práce) za hodinu
.................................................................................... 250,-- Kč/ (čekání) za hodinu

VI. Cena za zboží prodávané v informačním centru
Zboží, které je na základě živnostenského listu „specializovaný maloobchod a maloobchod se
smíšeným zbožím“ nabízeno v informačním centru, je prodáváno zaměstnancem informačního
centra za ceny s 15% marží (zisku). Koupě zboží je odsouhlaseno starostou městyse formou
písemné objednávky. Dále je zaměstnancem informačního centra nabízeno zboží firmy NetAir
(kupóny pro připojení k internetu), Transport Trutnov (odpadové pytle, známky), které je spolu se
ziskem pro Městys účtováno dle smluvních ujednání. Ostatní prodej, který není řešen ve výše
uvedeném, je oceňován dle písemného rozhodnutí starosty městyse.
Zaměstnanec informačního centra vede jednotlivé položkové druhy zboží v datových
souborech na počítači a jeho prodej uskutečňuje na základě příjmových dokladů, které spolu se
soupisem (měsíční inventurou) zboží a penězi předloží ke konci každého měsíce k vyúčtování
účetní ÚM. O zásobách pořízení a prodeji zásob zboží se účtuje dle způsobu A na majetkových
účtech 132.

VII. Cena za vstup do „Muzea podzemí Krkonoš“ v Černém Dole
a) Děti do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ......... 10,00 Kč
b) ostatní veřejnost ...................................................................................... 30,00 Kč
O všech výše uvedených poskytovaných službách a prodeji zboží je účtováno v hospodářské
činnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení
O všech výše uvedených poskytovaných službách a prodeji zboží je účtováno v hospodářské
činnosti.
Všechny výše uvedené ceny jsou vč. DPH

dne:

starosta:

