Město Podivín
Rada města Podivína

Ceník služeb Města Podivína
Rada města na své schůzi č. 56/2020 schválila dne 22.12.2020, usnesením č. 56.3. tento
Ceník služeb Města Podivína.
účetní jednotka: Město Podivín
sídlo:
Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
IČ:
00283495
DIČ:
CZ00283495

1. Položky ceníku služeb Města Podivín
1.1 Poplatek za nadstandardní služby při sňatečném obřadu
Text
Poplatek za nadstandardní služby při sňatečném obřadu (hudba,
zpěv, recitace)

% DPH
21

Cena s DPH
1.000,-

% DPH
21
21
21
21
21

Cena s DPH
50,100,50,150,200,-

1.2 Zveřejňování elektronickou formou
Text
Zveřejnění jedné relace v pravidelné elektronické formě
Zveřejnění jedné relace – samostatné - v pracovní době
Zveřejnění – gratulace
Zveřejnění – reklama do 5 min. relace
Zveřejnění jedné relace – po pracovní době, v sobotu, v neděli

Zveřejnění formou hlášení městským rozhlasem bez zveřejnění elektronickou formou se
neposkytuje.
Bez poplatku:
- zveřejnění elektronickou formou, které jsou určeny k propagaci charitativních
veřejně prospěšných akcí,
- zveřejnění elektronickou formou pro místní zájmové organizace z oblasti sportu a
kultury,
- zveřejnění elektronickou formou, která jsou určena k propagaci kulturních,
společenských a sportovních akcí konaných v katastru města Podivína,
- zveřejnění elektronickou formou lékařů, působících v k.ú. Podivín, které souvisí
s výkonem jejich povolání.
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1.3 Poplatky za uložení odpadu na Sběrném středisku odpadů Podivín
Pro místní občany:
Text
Kolečka
Kára
Vozík za auto nebo tera

% DPH
21
21
21

Cena s DPH
20,30,90,-

Pro občany jiných obcí:
Text
Kolečka
Kára
Vozík za auto nebo tera

% DPH
21
21
21

Cena s DPH
40,60,180,-

1.4 Poplatky za zapůjčení drobného dlouhodobého hmotného majetku města z Městské
haly Podivín
Text
poplatek za 1 ks židle čalouněná
poplatek za 1 ks židle Taurus
poplatek za 1 ks stůl
poplatek za 1 ks skládací stůl

% DPH
21
21
21
21

Cena s DPH
6,20,15,50,-

V případě, že drobný dlouhodobý hmotný majetek nebude vrácen nebo bude vrácen značně
poškozený, bude vyúčtování náhrada škody dle % poškození:
Sazby náhrady škody při nevrácení a při 100% poškození
% DPH Cena
1 ks židle čalouněná
0
120,1 ks stůl
0
600,1 ks židle Taurus
0
500,1 ks skládacího stolu – ztráta nebo zničení
0
3.200,Poškození skládacího stolu – deska
0
500,Poškození skládacího stolu – nohy
0
1.000,Poškození skládacího stolu – rám
0
1.200,1.5 Pronájem sálů Městské haly Podivín
Text
Malý sál – 1 hod
Velký sál – 1 hod

% DPH
21
21

Cena s DPH
260,400,-

% DPH
21

Cena s DPH
120,-

1.6 Pronájem zasedací místnosti MěÚ Podivín
Text
Pronájem zasedací místnosti MěÚ Podivín – 1 hod
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1.7 Pronájem pódia
Text
dva dny pronájmu
za každý další den pronájmu

% DPH
21
21

Cena s DPH
2.400,600,-

1.9 Reklama v Podivínském zpravodaji
- za zveřejnění reklamy v Podivínském zpravodaji pro právnické osoby a podnikatele dle
velikosti:
Text
% DPH Cena s DPH
formát A4
21
2.600,formát A5
21
1.300,formát A6
21
800,formát A7
21
600,-

1.10 Prodej
Text
kniha „Podivín . Vlastivědný sborník jihomoravského města“ 1 ks
publikace „Divadelní almanach“ 1 ks
brožura města 1 ks
pohlednice Města Podivína 1 ks
mapa Města Podivína 1 ks
dřevěná turistická známka Města Podivína 1ks
dřevěná turistická známka Města Podivína 1 ks – pro prodejce
známek 1ks
žluté tričko s potiskem „Město Podivín“ 1 ks
funkční tričko s potiskem „Město Podivín“ 1 ks
černé bavlněné tričko s potiskem „Podivín“ 1 ks
propagační nálepka na vozidla 1 ks
PE pytel na tříděný odpad 1 ks
Oficiální mapa Lednicko-valtického areálu 1 ks
kniha „Lidé, kroje, tradice“ 1ks
kniha „Břeclavsko z nebe“ 1 ks
kniha „(ne)Zapomenutí legionářští bráškové“ 1 ks
Bylinkový čaj „Pro radost“

% DPH
10
10
15
21
15
21
21

Cena s DPH
187,104,31,4,31,40,35,-

21
21
21
21
21
15
10
10
10
15

110,120,190,30,7,50,1000,300,250,100,-

% DPH
21

Cena s DPH
250,-

21

200,-

1.11 Poplatky za reklamní poutače
Text
poplatek za krátkodobé umístění reklamních poutačů na sloupy
města – sazba za 1 týden/max. 10 ks
poplatek za dlouhodobé umístění reklamních poutačů na sloupy
města – sazba za1 rok/1 ks (velikost max. 1 m2)
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1.12 Poplatky za kopírování
Text
černobíle - formát A4/1 strana
černobíle - formát A4/oboustranně
černobíle – formát A3/1 strana
černobíle – formát A3/oboustranně
barevně – formát A4/1 strana
barevně – formát A4/oboustranně
barevně – formát A3/1 strana
barevně – formát A3/oboustranně

% DPH
21
21
21
21
21
21
21
21

Cena s DPH
3,6,6,12,12,24,24,48,-

1.13 zrušeno
1.14 zrušeno

1.15 Služby v bytech ve vlastnictví města nad rámec nájemní smlouvy
Text
Údržba a drobné opravy,
v čase od 07.00 do 15.30 hod,
cena služby nezahrnuje cenu materiálu použitého k opravě.

% DPH
21

Údržba a drobné opravy,
v čase od 15.31 do 06.59 a v dny pracovního klidu,
cena služby nezahrnuje cenu materiálu použitého k opravě.

21

Cena s DPH
150,- za
každou
započatou
hodinu
300,- za
každou
započatou
hodinu

1.16 Svoz odpadu pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo Podivín
Text
Svoz odpadu
pro fyzické osoby do 70 let (za kalendářní rok, ve kterém tohoto
věku dosáhne) s trvalým bydlištěm mimo Podivín

% DPH
21

Cena s DPH
610,- za
kalendářní
rok

Svoz odpadu
pro fyzické osoby nad 70 let (za kalendářní rok, ve kterém tohoto
věku dosáhne) s trvalým bydlištěm mimo Podivín

21

510,- za
kalendářní
rok
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2. Závěrečné ustanovení:
2.1 Rada města může na řádně zdůvodněnou žádost plátce poplatku v jednotlivých případech
poplatek snížit nebo prominout. Podání žádosti nemá vliv na splatnost poplatku.
2.2 Celková výše poplatku se zaokrouhluje na celé koruny.
2.3 Kontrolu dodržování tohoto ceníku vykonává starosta nebo jím pověření pracovníci
kontroly.
2.4 Tento ceník nabývá účinnosti ke dni 01.01.2021.
2.5 Platnost ceníku účinného ke dni 01.11.2020 končí dnem 31.12.2020.

Ing. Martin Důbrava
starosta
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