Obec Zborovice
Hlavní 37, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 101, IČO: 002 87 920,
dat. schránka: jjrjdqf, e-mail: obeczborovice@c-box.cz číslo účtu: 245483397/0300

POPLATKY OBCE ZBOROVICE 2022
Odpad popelnice
splatnost do 30. dubna 2022

650,- Kč/ osobu 1,2)

každá další odpadní nádoba

1.000,-Kč/ rok

Poplatek ze psů
splatnost do 30. dubna 2022

150,- Kč/ psa 2)

Poplatek stočné
splatnost dle vystavených faktur

42,- Kč/m3

Nájemné bytové prostory
byty

41,- Kč/m2/rok

Nájemné nebytové prostory
s úklidem společných prostor

170,-Kč/ m2/ rok

prostory bez úklidu společných prostor

120,- Kč/ m2/ rok

1) Osvobozeny osoby do 3 let věku, nad 65 let, úleva ve výši 350,- Kč se poskytuje osobě která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (OZV č.01/2021 Obce Zborovice),
2) Od poplatku se osvobozuje osoba starší 65 let, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P dále osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu držitelů ZTP nebo ZTP/P, osoba provozující útulek pro zvířata,
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (OZV č.09/2019
Obce Zborovice)

Poplatky se vybírají pouze v úřední hodiny OÚ Zborovice
pondělí a středa 7-11:30 a 12 -17:00

Obec Zborovice
Hlavní 37, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 101, IČO: 002 87 920,
dat. schránka: jjrjdqf, e-mail: obeczborovice@c-box.cz číslo účtu: 245483397/0300

POPLATKY OBCE ZBOROVICE 2022
Nájemné nebytové prostory
sklady, garáže

150,- Kč/ m2/ rok

pozemky pod gar. stáním

33,- Kč/ m2/ rok

sokolovna Zborovice

6.000,- Kč 3)
1.500,- Kč 4)
1.500,- Kč 5)
750,-Kč 6)

obecní místnost v Medlově

100,- Kč/ akci

pole

4.500,- Kč/ ha 7)

zahrada

1,60 Kč/ m2 7)

Nájemné hřbitov
jedno hrob do šíře 1,2m

1.600,- Kč/ 10 let8)

dvou hrob nad šíři 1,2m

1.800,- Kč/ 10 let8)

kolumbárium (schránka pro 4 urny)

2.300,- Kč/ 10 let8)

3) celá, mimo velké přísálí (obsahuje malé přísálí, kuchyňka, bar, sociální zázemí, šatny, společné
prostory, šatny herců vč. soc. zázemí),
4) malé přísálí (malé přísálí, kuchyňský kout, společné prostory vč. šatny, sociální zázemí,
5) velké přísálí (velké přísálí, společné prostory vč. šatny, sociální zázemí),
6) umělá tráva (umělá tráva, společné prostory vč. šatny, sociální zázemí, bar)
7) usnesení č.15 z veřejného zasedání ZO ze dne 22.8.2019
8) usnesení č.XX/3 z veřejného zasedání ZO ze dne 18.12.2020
Kauce sokolovna 10.000,- (uhrazena na OÚ v pracovní den před konáním akce), úhrada spotřeby plyn
15,-Kč/m3,voda 200,- Kč/akci sokolovna, 65,- Kč/m3 obecní místnost v Medlově, elektřina: 5,-Kč/kWh.

Poplatky se vybírají pouze v úřední hodiny OÚ Zborovice
pondělí a středa 7-11:30 a 12 -17:00

Obec Zborovice
Hlavní 37, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 101, IČO: 002 87 920,
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POPLATKY OBCE ZBOROVICE 2022
Poskytování služeb občanům
přistavení traktorové vlečky nosnost 9,0t

500,-Kč

vývoz tr. vlečky 9,0t do vzdálenosti 15km

600,- Kč, nad 15km +30kč/km

přistavení tr. vlečky nosnost 2,8t

300,- Kč

půjčení vozíku Maro nosnost 0,58t

200,- Kč/den

vývoz tr. vlečky 2,8t do vzdálenosti 7km

100,- Kč, nad 7km +20Kč/km

přeprava hmot vozidlem Gazella

50,-Kč + 15Kč/km

štěpkovač za traktor, ā ½ hodině

700,- Kč / hodinu

mulčovač za malotraktor, ā ½ hodině

400,- Kč / hodinu

půčení štípačky na dřevo Vari 8tun

400,-Kč / víkend (SO + NE)

sečení dvoububnovou sekačkou, , ā ½ hodině

400,- Kč/ hodinu

sečení křovinořezem

250,- Kč/ hodinu

kácení stromů

350,- Kč/ hodinu

tisk, kopírování, skenování listin

6,-Kč/ A4 nebo 12Kč/ A3

uložení odpadu na skládku Nětčice

dle planého ceníku DEPOZ

Poplatky se vybírají pouze v úřední hodiny OÚ Zborovice
pondělí a středa 7-11:30 a 12 -17:00

