
Obec Paseka, IČ: 00299316 

Obecní úřad Paseka 

783 97 Paseka č. 17 

Ceník služeb – platnost od 01.04.2021 

Služba/zboží MJ Cena v Kč 
bez DPH 

+ 
DPH 

Poznámka 

Dřevní hmota m3 min. 
300,00  -
2.000,00   

21 
 

Dle posouzení kvality dřevní hmoty 
odpovědným pracovníkem – správcem 
obecních lesů. 

Dřevní hmota – 
samovýroba  

m3 min. 
 50,00 

-200,00 

21 Dle posouzení kvality dřevní hmoty, 
odpovědným pracovníkem – správcem 
obecních lesů, kupující provede kácení na 
své náklady a místo kácení na své náklady 
zcela uklidí. Jedná se o mimořádnou situaci – 
například jeden suchý strom na veřejném 
prostranství. 

Palivové dříví m3 min. 
100,00  -
1.000,00   

15 Dle posouzení kvality dřevní hmoty 
odpovědným pracovníkem – správcem 
obecních lesů, palivové dříví – dřevo 
v polenech, pouze výjimečně. 

Podání žádosti o byt   1x 100,00 21 Podává žadatel na předepsaných tiskopisech 
– žádost o přidělení bytu nebo žádost o 
přidělení bytu v č.p. 295. 

Aktualizace žádosti o byt 1x 50,00 21 Žadatel o přidělení obecního bytu si 
aktualizuje zájem o byt vždy do 31.1. 
(prodloužení žádosti). 

Stočné  m3 26,00 
 

10 Odběrateli účtováno v souladu s podmínkami 
uzavřené Smlouvy o odvádění odpadních vod. 

Přistavení kontejneru na 
bioodpad v části obce: 
Paseka, Pasecký Žleb 

1x 300,00 21 Fyzická osoba, která má ve vlastnictví objekt 
k bydlení či k rekreaci na území katastru 
Paseka u Šternberka, max. doba přistavení 
2 dny, platba v hotovosti na pokladně OÚ 
Paseka. 
 

Přistavení kontejneru na 
bioodpad v části obce: 
Karlov 

1x 450,00 21 Fyzická osoba, která má ve vlastnictví objekt 
k bydlení či k rekreaci na území katastru 
Karlov u Paseky, max. doba přistavení 2 dny, 
platba v hotovosti na pokladně OÚ Paseka. 
 

Hlášení místním 
rozhlasem 

1x 50,00 21 Jasné a stručné informace - obecní úřad si 
vyhrazuje právo na úpravu textu či na úplné 
odmítnutí vyhlášení, dodání textu písemně.  
 

Zveřejnění inzerátu 
v Paseckém zpravodaji 

inzerát o 
velikosti max.A6 
105x148mm 

50,00 21 Velikost a text inzerátu posuzuje redakční 
rada, tato si vyhrazuje právo na úpravu textu 
či na úplné odmítnutí zveřejnění.   

Zveřejnění inzerátu 
v Paseckém zpravodaji 

inzerát o 
velikosti max.A5 
210x148 mm 

100,00 21 Velikost a text inzerátu posuzuje redakční 
rada, tato si vyhrazuje právo na úpravu textu 
či na úplné odmítnutí zveřejnění. 

 



Služba/zboží MJ Cena v Kč 
bez DPH 

+ 
DPH 

Poznámka 

Pivní set – 1 stůl, 2 lavice kus 80,00 21 Půjčovné za obecní pivní set právnickým a 
fyzickým osobám na území obce Paseka. 
Max. doba zapůjčení 3 dny. Platba 
v hotovosti na pokladně OÚ Paseka v den 
vydání setu. Půjčovné se nevztahuje na 
spolky v obci Paseka. 

Párty stan velký bílý 
6x12 metrů 

kus 1.500,00 21 Půjčovné za obecní stan právnickým a 
fyzickým osobám na území obce Paseka. 
Max. doba zapůjčení 3 dny. Platba 
v hotovosti na pokladně OÚ Paseka v den 
vydání stanu. Půjčovné se nevztahuje na 
spolky v obci Paseka. 

Ztráta zapůjčené knihy 
z obecní knihovny 

 pořizovací 
cena včetně 
souvisejících 

nákladů 

-- Aktuální pořizovací cena knihy, včetně 
veškerých nákladů souvisejících (poštovné, 
dopravné). 

Umělé osvětlení u 
tenisových kurtů 

hodina 100,00 21 
 

Zajišťování mimořádně. 

Poznámka: V případě změny aktuální sazby DPH je sazba DPH účtována dle zákona o DPH v aktuálním 

znění. Projednala a schválila Rada obce Paseka dne 24.3.2021, usnesením č.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


