Ceník prací a služeb
Obec Staré Hobzí – IČ 00247481
Platný od 1. 8. 2016 uvedené sazby jsou bez platné sazby DPH
Činnost

jednotka

cena

Mechanizace včetně zaměstnance za hodinu práce
Traktor Zetor s přísl.
+ motohodina
Multicar M 25 valník
+ ujetý km
sečení sekačkou
Motorová pila
Křovinořez
osobní automobil
vrták
Činnost
Práce
zednické
vodoinstalatérské
zámečnické dílna
postřik, stříhání stromů
natírání, stěhování,
nakládání,
úklid, hrabání trávy
Příplatek So, Ne

hod.
Mh
hod.
km
hod.
hod.
hod.
km
hod.
jednotka

250,200,200,15,250,250,250,8,250,cena

hod.
hod.
hod.
hod.

220,220,300,200,-

hod.

150,-

hod.

80,-

Základní podmínky pro využití sazeb:
1. Sazba za 1 km jízdního výkonu se počítá za celkový počet km ujetých od výjezdu
vozidla ze stanoviště až do jeho návratu.
2. Sazba za 1 hodinu doby použití mechanizmu se počítá od výjezdu po návrat
mechanizmu na stanoviště.
3. Hodinové sazby se počítají za každou načatou 1/4 hodinu.
4. V sazbách za výkon vozidel a prostředků je zahrnuta náhrada za jednoho pracovníka (100,Kč za hodinu).
5. Náklady na další pracovníky jsou účtovány zvlášť dle prováděných prací.

Palivové dřevo: 600,-Kč za 1 prm + doprava 200,-Kč jeden vlek
Samovýroba 120,-Kč za 1 prm

Ceník půjčovného
Obce Staré Hobzí – IČ 00247481
Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH
Zapůjčení

jednotka

cena

Pojízdný žebřík

den
do 6 hod.
den
do 6 hod.
den
den

300,100,220,100,50,-Kč
250,-Kč

Vlek
vozík za osobní auto
výčep s chlazením

Ceník materiálu
Obec Staré Hobzí – IČ: 00247481
Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH
písek

500,-Kč/

1m3

štěrk
700,-Kč/
8/16, 16/32
řezivo:
prkna 2,5cm x 4m
prkna 2,5cm x 3m
prkna 2,5cm x 4m
prkna 3cm x 4m

1m3

popelnice plast 120 l
popelnice plast 240 l
popelnice pozink 110 l

900,-Kč
1300,-Kč
900,-Kč

sám. 1000,-Kč/m3
sám. 1000,-Kč/m3
nesám. 1000,-Kč/m3
nesám. 1000,-Kč/m3

Nájem společenských prostor-uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH
KD Vnorovice
1 400,- na akci/víkend
Zasedací místnost OÚ
300,- na akci/víkend
Tělocvična
120,-Kč za hodinu pro sport nevýdělečný
Tělocvična
240,-Kč za hodinu pro sport u výdělečné akce
Na sport mají tělocvičnu občané s trvalým pobytem ve Starém Hobzí vstup zdarma.
600,- za společenskou akci + 500,- topení
Schváleno radou obce dne 27.7.2016.

