VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 3/2019
K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO OBYVATELSTVO A VEŘEJNOST
OBCE VALEČ
Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 12. 11. 2019

Sekání trávy - služba pro obyvatele obce (fyzické osoby i právnické osoby)
Služba bude uskutečněna na základě písemné nebo ústní popř. elektronické žádosti občana a firmy.
Požadavek bude vždy předem domluven se starostou nebo místostarostou obce a správcem obecního majetku.

Práce s křovinořezem
Práce s malou pojezdovou sekačkou
Pomocné práce
Práce hodinová sazba - pro občany Valče a chalupáře
- pro seniory
Doprava traktorem + práce s traktorem
Administrativní práce s dokumenty

200,-Kč/hodina
200,-Kč/hodina
100,-Kč/hodina
100,-Kč/hodina
60,-Kč/hodina
450,-Kč/hodina
250,-kč/hodina

Pronájem klubovny a zasedací místnosti OÚ Valeč
Služba bude poskytnuta na základě písemné objednávky žadatele podanou na obci. Cena za službu bude uhrazena nejpozději
do 2 kalendářních dnů před termínem pronájmu do pokladny obce nebo bude částka připsána na účet obce. Nenadálé
události budou řešeny individuálně se starostou obce. Spolky obce po požádání mají nájemné bezplatné.

Pronájem klubovny na hřišti (včetně WC)
Pronájem zasedací místnosti OÚ (bez použití elektrospotřebičů)
Pronájem zasedací místnosti OÚ (při použití elektrospotřebičů)

1 000,- Kč/den
za každý další započatý den 250,- Kč
1 000,- Kč/den
1 500,- Kč/den

Tisk a kopírování dokumentů využití rozhlasu na OÚ Valeč
Tisk a kopírování formát A4 černobíle
2,- Kč/1 strana
3,- Kč/oboustranně
Tisk a kopírování formát A4 barevně
5,- Kč/1 strana
10,- Kč/oboustranně
Tisk a kopírování formát A3 černobíle
5,- Kč/1 strana
6,- Kč/oboustranně
Skenování formát A4 černobíle i barevně
1,- Kč/1 strana
Pořízení CD a DVD
10,- Kč/1 ks
Poštovné – dle platného ceníku České pošty, s. p. nebo jiného poskytovatele poštovních služeb
Vyhlášení v místním rozhlase

50,- Kč/1 hlášení

Náklady na vyhledávání informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud
je doba vyhledávání kratší než 30 minut)
250,- Kč za každou i započatou hodinu práce
Úhradu za poskytnuté služby lze provést:
1. v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Valeč
2. po dohodě na bankovní účet Obce Valeč č.ú. 5828341/0100 KB

Ve Valči dne 11. 11. 2019

Aleš Kubísek
starosta Obce Valeč

Tato vnitřní organizační směrnice č. 3/2019 byla přijata zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2019 usnesení č. 2019/9/8.

