
Obec Mouřínov, Mouřínov 190, 685 01 Bučovice, IČ: 70810877,
DIČ: CZ70810877

Tel: 517 380 733, e-mail: starostaďmourinov.cz

Ceník služeb poskytovaných obcí Mouřínov

1. PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

1.1. 5ál

Bez otopu
bez kuchyňky 300,-Kč bez DPH, 363,- Kč s DPH

skuchyňkou 500,-Kčbez DPH 605,- Kč s DPH

Sotopem
bez kuchyňky 1000,- Kč bez DPH 1210,-Kč s DPH

skuchyňkou 1500,-Kč bez DPH 1215,- Kč s DPH

Pronájem sálu kulturního domu zapsaným spolkům se sídlem v obci Mouřínov je poskytován
bezplatně.
Výše úhrady nájemného může být v ojedinělých případech stanovena smluvně nebo jako
poměrná část za dobu pronájmu.
Minimální věk pro zapůjčení sálu je 18. let. Podmínkou je trvalý pobyt v obci Mouřínov. Výjimky
schvaluje obecní zastupitelstvo.
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 1 000,- Kč. Tato záloha bude v případě, že k žádným škodám nedojde, vrácena
žadateli po skončení akce a převzetí pronajatých prostor pracovníky obce.
Vytápění pronajatých prostorv zimním období zajišťuje obec po dobu trvání akce, uvedenou
v písemné žádosti o pronájem.
Doba pronájmu je na tři dny. Jeden den příprava, druhý den akce a třetí den úklid a předání.

2. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

Prostory kulturního domu lze pronajmout na základě písemné žádosti podané na Obecním úřadě
v Mouřínově.
Pronájem, služba nebo zápůjčka se objednává v kanceláři OÚ Mouřínovs dostatečným předstihem,
aby bylo možné prostory, stroje a zařízení na uvedený termín zajistit.

3. PLACENÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

V hotovosti na pokladně obecního úřadu.
Bankovním převodem na základě vydané faktury.
Poplatky za pronájem KD v kanceláři OÚ Mouřínov.
Poplatky za ostatní poskytované služby se hradí v první pracovní den po provedení služby v kanceláři
OÚ Mouřínov, případně v jiném dohodnutém termínu.
Zapsanéspolkyse sídlemv obci jsou od poplatku osvobozeny.



4. NÁHRADA ŠKODY

Nájemce prostor nebo vypůjčitel jakékoliv věci, stroje nebo zařízení je povinen uhradit obci Moui

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 Mouřínov nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené neodborným zacházením nebo

nedodržováním pravidel bezpečnosti práce při zacházení se zapůjčenými nebo pronajatými věcmi,

stroji nebo zařízením.

Ceník poplatků a služeb obce Mouřínov

ČINNOST Sazba za hodinu Sazba s DPH

Přistavení kontejneru na biologický
odpad zdarma zdarma

Přistavení kontejneru na zeminu a. 248,-Kč 300,-Kč

vývoz kontejneru,
Zemina s kamením 800,- Kč 968,- Kč kontejner

1200,- Kč 1452,- Kč vlečka

Štěpkovač, obsluha 348,- Kč za hod. 421,- Kč

Práce s křovinořezem 348,- Kč za hod 421,-Kč

Traktor s vlekem a obsluhou 348,- Kč za hod 421,-Kč

Traktor bez vleku s obsluhou 248,- Kč za hod 300,- Kč

Dovoz materiálu traktorem 248,- Kč (dopravné, práce 300,- Kč

vzdálenost do 10 km řidiče)
Traktor orba, polní práce 448 Kč / hod. 542,-Kč|Řezání motorovou pilou 348,- Kč za hod 421,- Kč

Prodej palivového dříví dle 1000,- Kč za prm. měkké 1210,- Kč

dostupnosti a podle pořadníku. 1200,- Kč za prm. Smíšené 1452,- Kč

Množství 1 kontejner na číslo 1500,- Kč za prm. tvrdé 1815,- Kč

popisné. (asi 7 prm |

Výše úhrady činnosti uvedené v ceníku může být v ojedinělých případech stanovena smluvně nebo
st za dobu činnosti.


