Obec Cebiv, IČ: 00259748, Cebiv 64, 349 51 Cebiv
Tel./Fax: 374 625 318, e-mail: obec@cebiv.cz
Č.j.: Cebiv/764/2021

Ceník služeb poskytovaných obcí Cebiv
1. PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
1.1. Přísálí
bez kuchyňky
s kuchyňkou
bez kuchyňky
s kuchyňkou

Bez otopu
S otopem

150,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
450,- Kč

1.2. Sál
bez kuchyňky
1 500,- Kč
s kuchyňkou
1 600,- Kč
bez kuchyňky
2 100,- Kč
S otopem
s kuchyňkou
2 200,- Kč
Výše úhrady nájemného může být v ojedinělých případech stanovena smluvně nebo jako
poměrná část za dobu pronájmu.
Bez otopu

Prostory kulturního domu lze pronajmout na základě písemné žádosti podané na Obecním úřadě
v Cebivi. K pokrytí případných škod způsobených na majetku obce v souvislosti s pronájmem prostor
kulturního domu bude při podpisu nájemní smlouvy žadatelem složena v pokladně obecního úřadu
vratná záloha ve výši 2 000,- Kč. Tato záloha bude v případě, že k žádným škodám nedojde, vrácena
žadateli po skončení akce a převzetí pronajatých prostor pracovníky obce.
Vytápění pronajatých prostor v zimním období zajišťuje obec po dobu trvání akce, uvedenou v
písemné žádosti o pronájem.
2. VYUŽITÍ KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ
Činnost v klubovně

40,- Kč/hod

Předplatné - 5 návštěv po 2 hodinách

200,- Kč

Předplatné - 10 návštěv po 2 hodinách

350,- Kč

Činnost v klubovně pro mládež se řídí Provozním řádem klubovny.
3. KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ
Jednostranná černobílá kopie

formát A4

2,- Kč

Oboustranná černobílá kopie

formát A4

3,- Kč

Jednostranná barevná kopie

formát A4

4,- Kč

Oboustranná barevná kopie

formát A4

6,- Kč
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4. INZERCE V CEBIVSKÉM ZPRAVODAJI
Pozvánky na kulturní akce pro ostatní
obce a neziskové organizace

ZDARMA

Inzerce formou článku

Viz příloha č. 1

5. ZAPŮJČENÍ
Traktor s vlekem a obsluhou

za každou 1 hod

500,- Kč

Traktor bez vleku

za každou 1 hod

450,- Kč

Přívěsný kolový žebřík

24 hod

100,- Kč

Pivní set 1 sada (stůl, 2 lavice)

24 hod

100,- Kč

Traktor se zapůjčuje pouze s řidičem. Cena obsahuje ujeté km a plat řidiče - zaměstnance obce.
6. OSTATNÍ SLUŽBY
Sečení trávy strunovou sekačkou

1 m2

3,60 Kč

Sečení trávy bubnovou sekačkou

1 m2

2,80 Kč

paušálně

300,- Kč

Praní ubrusů a záclon po pronájmu KD
OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

Pronájem, služba nebo zápůjčka se objednává v kanceláři OÚ Cebiv s dostatečným předstihem, aby
bylo možné prostory, stroje a zařízení na uvedený termín zajistit.
PLACENÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Poplatky za pronájem KD a za zveřejnění inzerce v Cebivském zpravodaji se hradí předem.
Poplatek za posilovnu se hradí u správce posilovny, případně v kanceláři OÚ Cebiv. Poplatky za ostatní
poskytované služby se hradí v první pracovní den po provedení služby v kanceláři OÚ Cebiv, případně
v jiném dohodnutém termínu.
NÁHRADA ŠKODY
Nájemce prostor nebo vypůjčitel jakékoliv věci, stroje nebo zařízení je povinen uhradit obci Cebiv
případnou škodu, kterou na věci, stroji nebo zařízení způsobil svým jednáním, zacházením nebo ztrátou.
V případě pronájmu prostor kulturního domu budou prokazatelné náklady na odstranění škody odečteny
obecním úřadem z vratné zálohy složené žadatelem při podávání žádosti o pronájem. Pokud výše vratné
zálohy nepokryje náklady na odstranění škody, tak OÚ doúčtuje příslušnou částku až do výše vzniklé
škody s dobou splatnosti do 14 dní od vystavení faktury.
Obec Cebiv nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené neodborným zacházením nebo
nedodržováním pravidel bezpečnosti práce při zacházení se zapůjčenými nebo pronajatými věcmi, stroji
nebo zařízením.
Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Cebiv dne 15.09.2021 usnesením č. 8/B13/2021
a nabývá účinnosti dnem vydání. Uvedené služby nejsou realizovány za účelem dosažení zisku a nejsou
tedy živností ve smyslu živnostenského zákona.
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