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Obec Kokašice, Kokašice 48
349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 00573647
tel./fax : 374 625 570, e-mail: obec@kokasice.cz
__________________________________________________________________________________________

CENÍK SLUŽEB OBCE KOKAŠICE
(Níže uvedené ceny služeb jsou bez DPH, obec není plátce DPH)

dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument

formátu
formátu
formátu
formátu
formátu
formátu

Kopírování nebo tisk dokumentů
A4
černobílé jednostranné
2,A4
černobílé oboustranné
3,A4
barevné jednostranné
5,A4
barevné oboustranné
6,A3
černobílé jednostranné
3,A3
černobílé oboustranné
4,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

za 1 stranu
za 1 stranu
za 1 stranu
za 1 stranu
za 1 stranu
za 1 stranu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - Sazebník úhrad
- černobílé kopírování nebo tisk A4 jednostranně 2,- Kč, oboustranně 3,- Kč
- černobílé kopírování nebo tisk A3 jednostranně 3,- Kč, oboustranně 4,- Kč
- barevné kopírování nebo tisk A4 jednostranně 5,- Kč, oboustranně 6,- Kč
- hodinová sazba za práci zaměstnance při mimořádně rozsáhlém vyhledávání
informací činí 100,- Kč
- za 1 ks CD – DVD nosiče, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 20,- Kč
- poštovné dle aktuálního sazebníku poštovních služeb
Inzerce na webových stránkách obce
Soukromá inzerce:
občané obce
- 1 inzerát do 30 slov + 2 fotografie
ostatní fyzické osoby nepodnikající 1 inzerát do 30 slov + 2 foto
podnikatelská inzerce
1 inzerát do 30 slov + 3 foto

1,- Kč/den
2,- Kč/den
3,- Kč/den

Zapůjčení obecního mobiliáře – zápůjční list
Pivní sety skládací
(1 stůl + 2 lavice)
40,- Kč/den
Kovový stojan vč. pytle na ukládání směsného odpadu
50,- Kč/den
Zapůjčení výsuvného žebříku
250,- Kč/den
Nůžkový stan 3 x 3 m
200,- Kč/ den
Nůžkový stan 6 x 3 m
400,- Kč/den
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Zapůjčení ekologického WC v areálu zříceniny Hradu Krasíkov
Ekologické WC (včetně vyčištění a nové náplně po akci) 1 400,- Kč / akci
poskytnutí technických služeb zaměstnancem obce Kokašice
Doprava nákladním vozidlem Multicar 25
16,- Kč / km
Přistavení (doba nakládky a vykládky materiálu) 50,- Kč/započatých 15 minut
Práce zaměstance obce ( nakládání a skládání materiálu)
220,- Kč/hod
Sekání trávy křovinořezem, strunovým vyžínačem
300,- Kč/hod
Sekání trávy traktůrkem včetně sběru travní hmoty
600,- Kč/hod
Mulčování trávy samojízdným mulčovačem
600,- Kč/hod
Řezání dřeva motorovou pilou - příčné řezy
700,- Kč/hod
cena za poskytování samovýroby palivového dřeva z obecních lesů
dřevní hmota do hmotnatosti 0,19 m3
80,- Kč/prm (prostorový metr)
dřevní hmota do hmotnatosti 0,49 m3
250,- Kč/prm (prostorový metr)
dřevní hmota od hmotnatosti 0,50 m3
300,- Kč/prm (prostorový metr)
cena za poskytnutí palivového dřeva hotové výroby
dřevní hmota do hmotnatosti 0,49 m3
550,- Kč/prm (prostorový metr)
dřevní hmota od hmotnatosti 0,50 m3
650,- Kč/prm (prostorový metr)

Tento ceník byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kokašice č.39, ze dne 2.3.2022
s účinností od 1.4.2022.

Jan Pitlík v.r.
místostarosta obce Kokašice

Ing. František Streibl v.r.
starosta obce Kokašice

