MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice

CENÍK
SLUŽEB A POPLATKŮ
platný od 1. 4. 2019

Zpracoval: vedoucí odboru finančního
Předkládá: starostka

Rozdělovník:
- starostka, místostarostka
- 1x tajemník
- 7x vedoucí odborů
- 1x pokladna

V České Skalici 28.03.2019
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Místní poplatky

(nejsou zatíženy DPH)

1) Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí ročně, jeli držitelem:
a) fyzická osoba
- za prvního psa v rodinném domku
- za druhého a každého dalšího psa v RD
- za prvního psa v obytném domě
- za druhého a každého dalšího psa v obyt.domě
- v části obce Zlíč, Spyta a Zájezd:
1. za prvního psa
2. za druhého a každého dalšího psa
- fyzická osoba, která je poživatelem inval.,starob.,vdovského
nebo vdoveckého, sirotčího důchodu
1. za prvního psa
2. za druhého a každého dalšího psa
b) právnická osoba
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa

300,00
450,00
600,00
900,00

Kč
Kč
Kč
Kč

200,00 Kč
300,00 Kč
200,00 Kč
300,00 Kč
600,00 Kč
900,00 Kč

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den
užívání veřejného prostranství:
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování
prodeje a služeb
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
předsunuté prodejní místo
- za umístění stavebního zařízení
- za umístění druhého a dalšího přenosného reklamního zařízení
- za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení
- za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových
a televizních děl
- ostatní užívání veřejného prostranství
Roční paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
Pro jedno vozidlo činí

10,00 Kč
2,00 Kč
1,00 Kč
2,00 Kč
2,00 Kč
10,00 Kč
2,00 Kč

2 000,00 Kč

3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Sazba poplatku činí 10,00 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.
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Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

(nejsou zatíženy DPH)

Níže ceny dle usnesení rady města č. 23/630/12/2018 s platností od 1.1.2019
1. Celoroční svoz – 52 svozů
Kontejner 1 100 l.
19 600,00 Kč
Popelnice 110 l.
3 280,00 Kč
Popelnice 240 l.
6 500,00 Kč
2. Kombinovaný svoz – 41 svozů
Popelnice 110 l.
2 590,00 Kč
Popelnice 240 l.
5 125,00 Kč
3. Poloviční svoz – 26 svozů
Kontejner 1 100 l.
9 850,00 Kč
Popelnice 110 l.
1 640,00 Kč
Popelnice 240 l.
3 250,00 Kč
4. Měsíční svoz – 13 svozů
Kontejner 1 100 l.
Popelnice 110 l.
Popelnice 240 l.

4 990,00 Kč
845,00 Kč
1 650,00 Kč

Žeton pro jednorázový svoz odpadu 110 l.
Žeton pro jednorázový svoz odpadu 240 l.
Žeton pro jednorázový svoz odpadu 1100 l.

75,00 Kč
135,00 Kč
375,00 Kč

Poplatek za plastové pytle – 15 kg

75,00 Kč

Sběr biomasy – usnesení rady města č. 23/633/12/2018 s platností od 1.1.2019
1. 32 svozů ( 8.4.– 11.11.)
2. zakoupení vaku na biomasu

650,00 Kč
250,00 Kč

Sběrný dvůr – usnesení rady města č. 23/631/12/2018 s platností od 1.1.2019

1. Stavební suť – sazba za 1 m3 (platí se za skutečné množství)
300,00 Kč
2. Objemný odpad (nábytek atd.) – sazba za 1 m3(platí se za skutečné množství) 300,00 Kč
3. Nevytříděný odpad – sazba za 1 m3 (platí se za skutečné množství)
300,00 Kč
Českoskalický zpravodaj
Za rozesílání ČSZ 11 x ročně
Placená inzerce

250,00 Kč za rok (není zatíženo DPH)
od 50,00 Kč + zákonná sazba DPH, smluvní ceny
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Knihovnické služby

(nejsou zatíženy DPH)

Roční registrační poplatek
Dospělí 15 – 70 let
Senioři od 70 let
Studenti od 15 let
Děti do 15 let

za rok (365 dní)
120,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Jednorázová výpůjčka
1 dokument čtenářům bez roční registrace

50,00 Kč (+ 100,00 Kč záloha)

Rezervace dokumentu

zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

(MVS)

Rezervace v jiné knihovně
Poštovné 1 dokument
Poštovné 2 a více dokumentů

zdarma
60,00 Kč
80,00 – 200,00 Kč (podle počtu dokumentů)

Internet
Registrovaní čtenáři a studenti

do 30 minut
od 31 minut

zdarma
0,50 Kč/min.

Neregistrovaní uživatelé

0,50 Kč/min.

Děti do 15 let (pouze na dětské oddělení)
Tisk textu
Tisk obrázku

30 minut

zdarma

3,00 Kč / stránka
15,00 Kč / stránka

Balení dokumentu do průhledné folie (do 2. pracovního dne)
do formátu A4
20,00 Kč
formát A3
30,00 Kč
Při balení více než 10 dokumentů 10% sleva
Sankční poplatky
1. upomínka – po 1 měsíci
2. upomínka – po 2 měsících
3. upomínka – po 3 měsících
4. upomínka
Doporučený dopis

Oddělení pro dospělé
e-mail
poštou
10,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
70,00 Kč
150,00 Kč 170,00 Kč
100,00 Kč

Dětské oddělení
poštou
5,00 Kč
20,00 Kč
10,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
150,00 Kč 170,00 Kč
e-mail

Oddělení pro dospělé
Dětské oddělení
Ztráta průkazu
30,00 Kč
30,00 Kč
Poškození čárového kódu
20,00 Kč
20,00 Kč
Ztráta nebo poškození dokumentu -. nahrazení fotokopií nebo shodný výtisk nebo
-. plná cena dokumentu + 50% z ceny dokumentu
Pronájem nebytových prostor

-. pro spolky se sídlem v knihovně - zdarma
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Poskytování informací

(není zatíženo DPH)

1) mzdové náklady

zdarma - prvních 15 min.práce
250,00 Kč po uplynutí 15 min.za každou
započatou hodinu práce zaměstnance

- odpověď na písemnou žádost o informace o zpracování osob. údajů dle čl. 15 GDPR - 0 Kč
- odpověď na opakov. písem. žádost o inform. o zprac. osob. údajů dle čl. 15 GDPR – 100 Kč
- Kompletní výpis zpracovávaných osobních údajů, se kterými město nakládá (nepřiměřená
žádost, dle čl. 15, odst. 3 GDPR – požadavek na zálohu 70% odhad. času předem (250 Kč/h)
2) materiální náklady

2,00 Kč
3,00 Kč
3,50 Kč
5,00 Kč
2,50 Kč
24,00 Kč

3) doručovací náklady

Pečovatelská služba

jednostranná kopie A4
jednostranná kopie A3
oboustranná kopie A4
oboustranná kopie A3
výtisk z tiskárny – 1 str.
technický nosič dat

hodnota poštovného dle platného
ceníku České pošty

(není zatížena DPH)

pro klienty, kteří mají trvalé bydliště v České Skalici
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

100,00 Kč/hod.

2) Pomoc při osobní hygieně (ne poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu)

100,00 Kč/hod.

3) Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pronájem 2 ks termo nádob (majetek města)
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

15,00 Kč/oběd
10,00 Kč/měsíc
100,00 Kč/hod.
100,00 Kč/hod.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

100,00 Kč/hod.

5) Týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení

85,00 Kč/úkon

6) Praní a žehlení prádla + drobné opravy

50,00 Kč/1 kg

7) Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

100,00 Kč/hod.

Pronájem čp. 833 – penzion Olga
1. nebytové prostory

(krátkodobý pronájem do 48 hodin podléhá DPH)

- pronájem právnickým subjektům
- ostatní využití (spolky, polit. strany, neziskové organizace,…)
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180,00 Kč/hod.
50,00 Kč/hod.

Pronájem hřbitovního místa a hřbitovní služby

(nejsou zatíženy DPH)

usnesení rady města č. 25/368/XII/2013, platnost od 1.1.2014, § 5 odst.3 z.č. 235/2004 Sb.

V souladu s platným výměrem ministerstva financí ČR je výše nájmu hrobových
míst na pohřebišti v České Skalici stanovena na 5,00 Kč / m2 / rok.
Cena za služby spojené s nájmem u hrobů, urnových hrobů a hrobek je stanovena
ve výši 35,00 Kč / m2 / rok.
Smlouvy jsou sepisovány a ceny hrazeny na 10 let.
Rozptyl zpopelněných lidských ostatků – jednorázový poplatek 600,00 Kč

Technické služby

(ceny uvedeny bez DPH, zákonná sazba DPH bude připočtena)

Práce a služby
Vozidlo

1 hod.

Individuální nákladová kalkulace
za provedené práce a služby

Traktor - mulčovač

465,00 Kč

Vibrační váleček

350,00 Kč

Vysokozdvižná plošina

440,00 Kč

Peugeot

ANO

MAN – kontejner - naložení, složení

ANO

Kropicí vůz

ANO

Multikára 25

ANO

Malý nákladní automobil – dodávka

ANO

Traktor

ANO

Přistavení vleku, kontejneru

do 24 hod.

Kontejner

bez poplatku

za každých dalších 24 hod.
75,00 Kč

Uložení odpadu na skládku – dle skutečně fakturované ceny skládkovou
společností.
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Ceny za práce
Druh
Práce elektrikářské, zednické,
truhlářské, zámečnické
za práce, při kterých je používáno
zařízení TS
pořez motorovou pilou

Kč/hod. + DPH
250,00
300,00
350,00

Prodej vytěženého dřeva
Druh
Dřevo z jehličnatých stromů
Dřevo z listnatých stromů

Kč/m3 + DPH
700,00
1.000,00

Nucené odtahy vozidel – platné od 1.4.2009
usnesení rady města č. 7/70/III/2009

(uplatňuje se zákonná sazba DPH)

Druh
Kč + DPH
Odtah úplný
672,00
Odtah neúplný
336,00
Odtah s vyproštěním po dopr. nehodě
1 092,00
Platné od 1.9.2009, usnesení rady č. 17/194/VIII/2009
Cena za střežení vozidla á 1 den
151,00

Výlep plakátů

(uplatňuje se zákonná sazba DPH)

Cena je stanovena za 1 týden a za 1 ks plakátu
Velikost
A4
A3
A2
A1

cena Kč
16,00
20,00
24,00
28,00

+
+
+
+

DPH
DPH
DPH
DPH

cena za 12 ks ploch
192,00 + DPH
240,00 + DPH
288,00 + DPH
336,00 + DPH

Spolky se vztahem k České Skalici mají 50% slevu na výlep plakátů inzerující kulturní a
sportovní akce s podmínkou, že vstupné nepřesáhne částku 50,00 Kč / osobu.
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Pronájem pozemků řeší: Vnitřní směrnice č. 6/2018 o určení výše nájemného za
užívání pozemků ve vlastnictví města Česká Skalice účinná od 1.2.2018.
U pozemků – veřejného prostranství se postupuje dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2011.
Výše nájemného/pachtu
V případě pozemků, které nejsou veřejným prostranstvím,
se nájemné stanoví dle těchto pravidel
Užívání bez hospodářského přínosu pro uživatele
Pozemek užívaný k zemědělské činnosti, sadařství, jako
pastvina, louka, nebo jiným obdobným způsobem
Pozemek užívaný jako předzahrádka, zelená plocha před
bytovým domem nebo provozovnou
Pozemek užívaný převážně jako užitková zahrádka
Pozemek v blízkosti vodního díla Rozkoš bez ohledu na způsob
užívání, jehož vzdálenost od hranice vodního díla Rozkoš je
rovna či menší 150 m.
Pozemky užívané k provedení stavebních nebo terénních prací
(staveniště)
Případy ostatních účelů užívání pozemků

NEPODNIKATEL

PODNIKATEL

výpůjčka

výpůjčka

od 0,30 Kč/m2/rok

od 0,30 Kč/m2/rok

3,00 Kč/m2/rok

3,00 Kč/m2/rok

5,00 Kč/m2/rok

-

12,00 Kč/m2/rok

60,00 Kč/m2/rok

1 Kč/m2/den

1 Kč/m2/den

1 Kč/m2/den

1 Kč/m2/den

Minimální výše nájemného/pachtu je stanovena na 200 Kč + DPH. V případě nájemného
delšího než 48 hodin je pronájem osvobozen od DPH.
Akce pořádané městem Česká Skalice………………………….0 Kč / m2 / den

Náhrada za zřízení služebností řeší: Vnitřní směrnice č. 5/2019 o určení náhrady
za zřízení služebností na pozemcích města Česká Skalice účinná od 1.4.2019, pokud není
stanoveno jinak. Níže uvedené náhrady budou navýšeny o zákonnou sazbu DPH

1. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, se
právo odpovídající věcnému břemeni oceňuje výnosovým způsobem na základě
ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. Roční
užitek se násobí počtem let dalšího užívání práva, nejvýše však pěti. Nelze-li náhradu
výnosovým způsobem určit, postupuje se dle níže uvedených kritérií.
2. Náhrada za zřizovanou služebnost u liniových staveb je stanovena na 320 Kč plus
DPH za každý započatý běžný metr vedení liniové stavby po předmětném pozemku.
3. Minimální výše náhrady za služebnost zřizovanou u liniové stavby činí 3.200 Kč plus
DPH.
4. Služebnost inženýrské sítě u liniových staveb zřizovaná za účelem bydlení majitele je
osvobozena od výše uvedené náhrady.
5. Za zřízení služebnosti v případě neliniových staveb se stanovuje za každý započatý 1
m2 náhrada ve výši 3.200 Kč plus DPH. Za zřízení služebnosti k neliniové stavbě za
účelem bydlení majitele se stanovuje za každý započatý 1 m2 náhrada ve výši 1.600
Kč plus DPH.
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4

V případě zřizování přejezdů (služebnosti cesty) přes pozemky města Česká Skalice,
které nejsou zařazeny do pasportu místních komunikací a nejsou účelovými
komunikacemi, je určena sazba:
a) přejezd do 20 m2
b) přejezd do 100 m2

4.000 Kč plus DPH
10.000 Kč plus DPH

přejezd přes 100 m2 10.000 Kč + 1.000 Kč za každých dalších započatých 20 m2
nad 100 m2 (vždy plus DPH)
c)

První přejezd zřizovaný za účelem bydlení majitele do 20 m2 je osvobozen od této
náhrady. Ostatní náhrady za zřízení přejezdů (služebností cesty) dle tohoto odstavce
se snižují na 1/2 vypočtené náhrady v případě, že jsou zřizovány za účelem bydlení
majitele.
5

Další náklady spojené se zřízením služebností, přejezdů (stavební náklady, správní
poplatky, geometrické plány apod.) nese žadatel.

V odůvodněných případech může Rada města Česká Skalice stanovit jiný postup výpočtu
náhrady, než je uvedeno ve směrnici 05/2019.

Ceník je platný od 1.4.2019 a nahrazuje ceník pro rok 2019 platný od 1.1.2019
Ceník byl schválen usnesením rady č. RM/6/224/03/2019.
Platba DPH bude stanovena podle aktuálně platné legislativy.
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