
Penzion Poodří Kč vč. DPH

jednolůžkový pokoj za noc 500,-

dvoulůžkový pokoj za noc 700,-

dvoulůžkový pokoj s přistýlkou za noc 900,-

třílůžkový pokoj za noc 1 100,-

třílůžkový pokoj s přistýlkou za noc 1 300,-

pětilůžkový pokoj za noc 1 500,-

šestilůžkový pokoj za noc 1 800,-

celý objekt za noc 13 000,-

snídaně za osobu 100,-

Ubytování v Penzionu Poodří prostřednictvím Booking a Hotel cz. :

jednolůžkový pokoj za noc 600,-

dvoulůžkový pokoj za noc 800,-

dvoulůžkový pokoj s přistýlkou za noc 1 000,-

třílůžkový pokoj za noc 1 200,-

třílůžkový pokoj s přistýlkou za noc 1 500,-

pětilůžkový pokoj za noc 1 750,-

šestilůžkový pokoj za noc 2 050,-

celý objekt za noc 13 000,-

Ubytovna Muzea Moravských bratří Kč vč. DPH

ubytování za lůžko a den 200,-

objednávka je závazná po úhradě zálohy ve výši celkové ceny pobytu

vrácení zálohy v případě zrušení objednávky :

více než 30 dnů před rezervovaným termínem plná výše zálohy

15 - 30 dnů před rezervovaným termínem 50 % zálohy

8 - 17 dnů před rezervovaným termínem 25 % zálohy

7 a méně dnů před rezervovaným termínem záloha se nevrací

Vstupné Muzeum + Muzeum Moravských bratří Kč vč. DPH

dospělí, děti a senioři 50,-

organizované školní návštěvy žáků 10,-/žáka

děti do 6 let a držitelé průkazu AMG a ZTP zdarma

Klub kultury Kč vč. DPH

Zimní období je stanoveno od 1. 10. do 30. 4. 

neziskové organizace a právnické osoby místní - celý objekt  (letní období) 3 000,-

neziskové organizace a právnické osoby místní - celý objekt  (zimní období) 4 000,-

neziskové organizace a právnické osoby cizí - celý objekt (letní období) 5 500,-

neziskové organizace a právnické osoby cizí - celý objekt (zimní období) 6 000,-

prodejní akce - sál (letní období) 2 000,-

prodejní akce - sál (zimní období) 2 500,-

prodejní akce - vestibul (letní období) 1 500,-

prodejní akce - vestibul (zimní období) 2 000,-

předváděcí akce - extrovna, cena za jednu akci (letní období) 500,-

předváděcí akce - extrovna, cena za jednu akci (zimní období) 800,-

soukromé oslavy : sál, kuchyně (letní období) 2 000,-

                         : sál, kuchyně (zimní období) 2 500,-

                         : extrovna, vestibul, kuchyně (letní období) 1 000,-

                         : extrovna, vestibul, kuchyně (zimní období) 1 500,-

výuková činnost, schůze, různá jednání - sál  (letní období) 1 000,-

výuková činnost, schůze, různá jednání - sál  (zimní období) 1 500,-

výuková činnost, schůze, různá jednání - extrovna  (letní období) 500,-

výuková činnost, schůze, různá jednání - extrovna  (zimní období) 800,-

cena je stanovena na den konání akce + max. 1 den před a 1 den po konání akce, každý další den 500,-

(letní i zimní období - včetně energií), způsobené škody hradí poředatel po akci

Zálohové platby při rezervaci Klubu kultury :

záloha na pronájem o víkendu ( pátek - neděle) 2 000,-

záloha na pronájem v týdnu ( pondělí - čtvrtek ) 1 000,-

zrušení pronájmu předem 60 a více dnů záloha se vrací

zrušení pronájmu předem 30 - 59 dnů vrací se 50% zálohy

zrušení pronájmu předem 0 - 29 dnů záloha se nevrací

Půjčovné

ubrus - 1 ks  dle ceníku prádelny

židle - 1 ks 5,-/akci

stůl - 1 ks 10,-/akci

paraván - 1 ks 30,-

taneční parket venkovní 200,-/den

party stan 500,-/akci

party stan - vratná kauce 1 000,-

kuchyňské nádobí - do 50 ks 100,-/akci

kuchyňské nádobí - nad 50 ks 200,-/akci

příplatek za zapůjčení ozvučení 50,-/akci

CENÍK  POPLATKŮ  A  SLUŽEB  PLATNÝ  OD  1. 1. 2020



Knihovna Kč vč. DPH

členský příspěvek na dítě a rok 20,-

členský příspěvek na dospělou osobu a rok 50,-

Upomínky za pozdní vrácení knih :

1. týden 10,-

2. týdny 20,-

3. týdny 30,-

4. týdny 40,-

5. - 6. týden : upomínka  bude zaslána doporučeným dopisem 100,-

Poškození knižního titulu nebo ztráta :

stejný výtisk téhož díla + 15,- Kč za čárový kód 15,-

plná cena knihy + 60,- Kč za nové zpracování 60,-

pořízení vázané fotokopie + 15,- Kč za čárový kód 15,-

Poškození časopisu, brožury nebo ztráta :

stejný časopis + 10,- Kč za čárový kód 10,-

plná cena časopisu + 10,- Kč za čárový kód 10,-

Ostatní poplatky :

poškození čárového kódu 10,-

vystavení nového průkazu (poškození, ztráta) 10,-

poplatek za použití PC - za každou započatou hodinu 10,-

Kopírování, skenování, tisk z PC

tisk černobílý 1 A4  2,-

      oboustranný  1 A4 6,-

      barevný  1 A4 3,-

Ostatní platby Kč vč. DPH

Hrobní místa :

- jednohrob na 10 let 450,-

- dvojhrob na 10 let 690,-

- trojhrob na 10 let 930,-

- urnový háj na 10 let 340,-

- pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-

                       - náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-

                       - cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) 1.200,-

Stočné za m3 odebrané vody 40,-

Inzerce v Suchdolském zpravodaji :

1 strana A5 200,-

1/2 strana A5 100,-

1/4 strany A5 50,-

Hlášení MR - komerční 150,-

                  - neziskové a nevýdělečné organizace zdarma

Hydraulická plošina :

- půjčovné, včetně obsluhy plošiny (energie a PHM zajišťuje objednatel) 500,-/hod.

- dopravné (při použití na území Městyse Suchdol nad Odrou) 0,-/km

- dopravné (při použití mimo území Městyse Suchdol nad Odrou) 15,-/km 

Pro organizace zřizované městysem a pro provádění prací na majetku městyse je zapůjčení bezplatně.

Zboží k prodeji Kč vč. DPH

Laminátové skříně na plyn:

LS1 (malá) 2 928,-

LS2 (velká) 3 355,-

LR1 (malý rám) 915,-

LR2 (velký rám) 1 123,-

Místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky
1.  Poplatek ze psů

a) v bytových domech : - za prvého psa 400,-

                                     - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-

b) v rodinných domech : - za prvého psa 100,-

                                       - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-

c) v objektech právnických osob : - za prvého psa 400,-

                                                    - za druhého a každého dalšího psa 600,-

d) na adrese ohlašovny městyse: - za prvého psa 400,-

                                                    - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-

e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 

v bytových domech :

za prvého psa 100,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,-

f) za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 

v rodinných domech :

za prvého psa 50,-

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75,-



Správní poplatky dle Zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k nahlédnutí na matrice a stavebním úřadu Městyse Suchdol nad Odrou

                                                                                                                 Ing. Richard Ehler

V Suchdole nad Odrou dne 1. 1. 2020                                                         starosta městyse




