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Kulturní dům - pronájem Kč
Sazba 
DPH

místní neziskové organizace zdarma
cizí neziskové organizace, podnikatelé, právnické osoby + spotřeba energií (celý objekt) 2400,00 20%
zálohy při akcích (platí se předem za možné škody) 0 až 2000 20%
prodejní akce - sál (na hodinu) 240,00 20%
prodejní akce - klubovna (na hodinu) 168,00 20%
prodejní akce - sál (více než 5 hod.) 1200,00 20%
prodejní akce - klubovna (více než 5 hod.) 840,00 20%
předváděcí akce - sál 600,00 20%
předváděcí akce - klubovna 420,00 20%
soukromé oslavy : sál včetně baru + spotřeba energií 1200,00 20%
soukromé oslavy : bar + spotřeba energií 360,00 20%
soukromé oslavy : klubovna + spotřeba energií 720,00 20%
pohřební hostina : sál včetně baru + spotřeba energií 600,00 20%
výuková činnost, schůze, různá jednání - sál : místní zdarma
výuková činnost, schůze, různá jednání - sál : cizí 600,00 20%
výuková činnost, schůze, různá jednání - bar, klubovna : místní zdarma
výuková činnost, schůze, různá jednání - bar, klubovna : cizí 360,00 20%
služby v letním období - paušál (tj. když se netopí) 360,00 20%
služby v zimním období - paušál (tj. když se topí) 720,00 20%
kulturní domy v místních částech - soukromé oslavy + spotřeba energií 240,00 20%
kulturní domy v místních částech - cizí nezisk. org., podnikatelé a práv. os. + spotřeba energií 600,00 20%

Ostatní poplatky Kč
Hrobové místo na 5 let 100,00
Pronájmy pozemků:
pod budovami 5,-- Kč/m2, zahrady + plochy k podnikání 1,-- Kč/m2, ostatní pozemky 0,40 Kč/m2
zemědělské pozemky, orná půda - v jednotlivých případech rada obce
Kopírování :  černobílé / barevné ČB/B
- formát A4 - jednostranně 2,40 / 7,20 20%
                  - oboustranně  4,80/14,40 20%
- formát A3 - jednostranně 3,60/14,40 20%
                  - oboustranně  7,20/28,80 20%
Laminování:
- formát A3 - 30 Kč/str., formát A4 - 15 Kč/str., formát A5 - 10 Kč/str., formát A6,A7 - 5 Kč/ks 36,00 20%
Vodné Blahutovice - m3 20,52 14%
Stočné - m3 19,84 14%
Vývoz jímky na ČOV - m3 57,00 14%
Uložení stavební suti na skládku (pouze pro občany obce)
stavební materiál (1 t) 300,00 20%
stavební materiál - vozík velký 180,00 20%
stavební materiál - vozík malý 120,00 20%
ostatní materiál (pračky, televizory, ledničky, akumulátory, gauče…) - ks 60,00 20%
ostatní materiál - vozík velký 180,00 20%
ostatní materiál - vozík malý 120,00 20%
Odvoz popelnice pro podnikatele - 1 ks (lístkový systém) 90,00 20%
Odvoz kontejneru pro podnikatele - 1 ks 276,00 20%
Zapůjčení vozíku za auto - (1 zapůjčení, max. 1 den) 120,00 20%
Pronájem stanu (1 akce) 720,00 20%
Mulčování (1 hod.) za každých započatých 10 min. 120 Kč vč. DPH 600,00 20%
Zapůjčení stolů / židlí (1 ks.) 10,00 / 5,00 20%
Inzerce v Jesenickém zpravodaji :
1 strana A5 720 20%
1/2 strana A5 360 20%
1/4 strany A5 180 20%
menší část A5 120 20%
Prodej dřeva občanům (nastojato) : tvrdé dřevo  360 Kč/m3, měkké dřevo 240 Kč/m3 20%
Pohlednice / Turistická známka 4,00 / 30,00 20%

CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 19.10.2012 - včetně DPH
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Knihovna Kč
členský příspěvek na dítě a rok 30,00
členský příspěvek na dospělou osobu a rok 50,00
členský příspěvek na dospělou osobu s dítětem a rok 60,00
poplatek za využití počítačové stanice první hodinu zdarma
poplatek za využití počítačové stanice za každou započatou druhou a další hodinu 10,00/hod.

Místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek Kč

1.  Poplatek ze psů
základní poplatek ze psa 200
vykastrovaná fena 100
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu osvobozeno
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob osvobozeno
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy osvobozeno
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis osvobozeno

2.  Poplatek za užívání veřejného prostranství (za každý započatý m2 a den)
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 5
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 5
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 10
za provádění výkopových prací 5
za umístění stavebního zařízení 10
za umístění reklamního zařízení 10
za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10
za umístění a provoz cirkusů 1
za umístění skládek 10
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 2
za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 1
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl a pro reklamní akce 5

3.  Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 450,- na osobu
b) fyzická osoba, která vlastní v obci nemovitost 450,- na objekt

Správní poplatky - zákon č. 634/2004 Sb. Kč

1) Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje
a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců 16000
2) Matrika
a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise 30
b) ověření listiny v českém jazyce 30
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost 20
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000
f)  ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku 50
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100
ch) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů 100
Czech point:
První stránka výpisu (LV, OR, ŽR) 100
Druhá a další stránka výpisu (LV, OR, ŽR); výpis z rejstříku trestů 50
Autorizovaná konverze (za každou i započatou stránku) 30
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200


