CENÍK SLUŽEB MĚSTA DEŠTNÁ
1. Hlášení rozhlasem
- hlášení místním rozhlasem: 100 Kč s DPH. Délka vysílané informace do jedné minuty čteného textu. V
textové podobě nebo ve formátech *pdf a *jpg zasíláme také emailem a zveřejňujeme na webových
stránkách města. Od poplatku jsou osvobozeni lékaři, energetika, kultura, pošta, zvonění za zemřelé
(umíráček), zájmové organizace (TJ Sokol, SDH, ČČK, ČRS, ČSŽ, apod.).
2. Palivové dřevo (neštípané)
- 138 Kč/prm – větve po těžbě – výřez – samovýrobou
- 437 Kč/prm – měkké dřevo 2 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 529 Kč/prm – měkké dřevo 1 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 920 Kč/prm – tvrdé dřevo 1 m (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH bez dopravy. Vytěžené dřevo včetně platby za dopravu (viz bod č. 14), bylali doprava poskytnuta, je odběratel povinen zaplatit dle uvedené splatnosti na základě vystavené faktury po
odběru dřeva na bankovní účet č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
3. Inzerce ve Zpravodaji Deštenska
- ½ strany formátu A5: 200 Kč s DPH

- 1 strana formátu A5: 400 Kč s DPH

4. Kopírovací a tiskové práce
- formát A5/A4 černobíle: 2 Kč s DPH
- formát A3 černobíle: 4 Kč s DPH

- formát A5/A4 barevně: 4 Kč s DPH
- formát A3 barevně: 8 Kč s DPH

5. Laminování
- formát A6: 10 Kč s DPH
- formát A5: 15 Kč s DPH

- formát A4: 20 Kč s DPH
- formát A3: 25 Kč s DPH

6. Vazba dokumentů
- kroužková vazba: 40 Kč s DPH

- termo vazba lepidlem: 40 Kč s DPH

7. Propagační materiály
- pohlednice 5 Kč s DPH
- turistická známka 40 Kč s DPH
- odznaky 25 Kč s DPH
- kniha Provaznictví 90 Kč s DPH
- kniha o Deštné 250 Kč s DPH
- turistická nálepka 15 Kč s DPH

- karta českého turisty 25 Kč s DPH
- magnety 20 Kč s DPH
- sada odznaků 80 Kč s DPH
- brožury 30 Kč s DPH
- turistický deník 50 Kč s DPH
- turistická vizitka 15 Kč s DPH

Pouze formát A4.

- zápalky 25 Kč

8. Pronájem sálu Kulturního domu
- ples, diskotéka, zábava 190 Kč s DPH/hodina + paušál za topení 4.370 Kč/akce s DPH
- prodej v sále, školení, a jiné 160 Kč s DPH/hodina
Od platby jsou osvobozeny zájmové organizace působící v Deštné či Lipovce.
9. Poskytování sportovních služeb - tělocvična
- mimo topnou sezónu: 120 Kč/hodina osvobozeno od DPH
- v topné sezóně: 200 Kč/hodina osvobozeno od DPH
Od platby jsou osvobozeny zájmové organizace působící v Deštné či Lipovce.

10. Vánoční stromky
- smrk/borovice: 150 Kč s DPH/ kus
11. Psí známka a sáčky na psí exkrementy
- první psí známka při přihlášení zdarma, každá další 25 Kč s DPH
- sáčky na psí exkrementy ZDARMA (pouze pro občany s trvalým pobytem v Deštné či Lipovce nebo s
rekreačním objektem v Deštné či Lipovce, kteří mají zaplacený místní poplatek za psa)
12. Stany a pivní sety – zápůjčka na akci
- párty stan (6m x 12m) 847 s DPH
- pivní set (2x lavice, 1x stůl) 30 Kč s DPH
- párty stan (3m x 4,5m) 363 Kč s DPH
Od platby jsou osvobozeny zájmové organizace působící v Deštné či Lipovce.
13. Likvidace kalů
- Likvidace kalů na ČOV Deštná pro majitele nemovitostí mimo Deštnou či Lipovku 575 Kč/m3 s DPH.
14. Zápůjčka mechanizace (doprava dřeva, kameniva, …)
- traktor a VW Transporter - pro místní občany a majitele domů v Deštné či Lipovce 300 Kč/ hod vč. DPH
- traktor a VW Transporter - pro ostatní 450 Kč/hod vč. DPH
Traktor i automobil VW lze zapůjčit pouze s řidičem v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin nebo po
domluvě.
15. Pronájem ploch pro reklamu
- 1.000 Kč/m2/rok s DPH.

Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem města Deštná dne 30.12.2020 usnesení číslo 23/20/03, který
nabývá účinnosti 01.01.2021. Tímto ceníkem se ruší ceník předchozí.
V Deštné dne 30.12.2020
Starosta:

Místostarosta:

David Šašek, DiS.

Ing. Petr Janota

