
Vnitřní organizační směrnice č. 2/2022
k poskytování služeb pro obyvatelstvo a         
veřejnost obce Koclířov

Schválena radou obce dne Koclířov dne 27.10.2022 usnesení č. 8 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady obce.

Sekání trávy, pomocné práce ,úklidové práce, drobná údržba - služba 
pro obyvatele obce (fyzické osoby i právnické osoby)
Služba bude uskutečněna na základě písemné, ústní popř. elektronické žádosti občana a firmy.
Požadavek bude vždy předem domluven se starostou obce a správcem obecního majetku.

- práce s křovinořezem, mulčovací nebo bubnovou sekačkou       400,- Kč / hodinu 
- práce s malou pojezdovou sekačkou 300,- Kč / hodinu 

   - pomocné práce                                                                                200,- Kč / hodinu 
Práce hodinová sazba - pro občany Koclířova                                               200,- Kč / hod
                                       - pro ostatní                                                                 300,- Kč / hod

- doprava: přesun na místo a zpět – osobní automobil       9,- Kč / km
   - osobní automobil s přívěsem                                                                      12,- Kč / km

- doprava traktorem , práce traktorem,nakladačem 850,- Kč / moto hodinu
(počítá se každá i započatá 1/2 hod. práce)

Ceny jsou uvedeny  včetně obsluhy, spotřebních nákladů, amortizace a spotřeby PHM.
 
Může dojít k úpravě ceny na základě individuálního posouzení (druh a stáří porostu, terénní náročnost, věk a zdravotní stav
žadatele atd.).

Úhradu za práce zaplatí objednatel v pokladně obecního úřadu Koclířov a nebo na účet obce po vystavení faktury.

Poskytovatel si vyhrazuje právo službu neposkytnout, nebo ujednat jiné smluvní podmínky.

Půjčení přívěsného vozíku za osobní automobil
Služba bude uskutečněna na základě písemné, ústní popř. elektronické žádosti občana Koclířova.
Požadavek bude vždy předem domluven v pracovní době po-pá 8:00-15:00 se správcem obecního majetku, starostou obce, 
popř. místostarostou obce.
Cena půjčení: - do 2 hod  200,- Kč
Více než 2 hod max 1 den 400,- Kč / den (každý započatý den) a je splatná ihned při půjčení.
Převzetím žadatel nese veškerou odpovědnost za provoz vozíku a je povinen odstranit nebo uhradit  veškeré škody na
vozíku během vypůjčení vzniklé. Na obci bude vedena  písemná  evidence o výpůjčkách a následném technickém stavu
vozíku.
Úhradu za půjčení zaplatí zájemce ihned v pokladně obecního úřadu v Koclířově před zapůjčením. Poskytovatel si vyhrazuje
právo službu neposkytnout, nebo ujednat jiné smluvní podmínky. 

Pronájem sálu  a  zasedací místnosti  kulturního domu
Služba bude poskytnuta na základě písemné objednávky žadatele podanou na obci. Cena za službu (nájem sálu a zas.
místnosti) bude uhrazena nejpozději 10 kalendářních dní včetně před termínem pronájmu do pokladny či na účet obce
1283344309/0800. Nenadálé události (pohřby apod.) budou řešeny individuálně. Spolky obce po požádání mají pronájem
bezplatně. 

sál  KD
pronájem do 3 hodin  500 Kč,nad 3 hodiny   750 Kč – (1.5 - 30.9)
pronájem do 3 hodin  1000 Kč,nad 3 hodiny 2000 Kč – (1.10 - 30.4)

zasedací místnost KD
pronájem do 3 hodin  300 Kč,nad 3 hodiny   500 Kč – (1.5 - 30.9)
pronájem do 3 hodin  500 Kč,nad 3 hodiny   800 Kč – (1.10 - 30.4)



Provoz internetu v obecní knihovně 
Služba nebude zpoplatněna.
Poskytovatel si vyhrazuje právo službu neposkytnout, nebo ujednat jiné smluvní podmínky

Tisk a kopírování dokumentů na OÚ a v obecní knihovně
Kopírování a tisk:

 formát A4  černobílý  jednostranný  3,- Kč, oboustranný  6,- Kč,
 formát A3  černobílý  jednostranný  4,- Kč, oboustranný  8,- Kč, 

cena může být navýšena při použití barev.

Poskytovatel si vyhrazuje právo službu neposkytnout, nebo ujednat jiné smluvní podmínky.

Reklama a propagace
Inzerce v Koclířovském zpravodaji je pro řádkovou inzerci bezplatná. 
Reklamní inzerce je zpoplatněna 2,- Kč / cm2, (formát A5 500,-Kč). 
Hlášení v místním rozhlase 130,- Kč/1 hlášení.

Pronájem pozemků v intravilánu obce
Pronájem pozemků  (zahrady, předzahrádky)        2,- Kč/ m2 ročně
Pronájem pozemků  (ostatní plocha, jiná plocha) 10,- Kč/m2 ročně 

U pozemků rozhoduje k jakému účelu je současně užíván.   

Pronájem víceúčelového hřiště, srubu, přístřešku a parketu v Areálu 
zdraví
Pronájem  víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 319/7 a 319/8 včetně zázemí (kabin – šatna) na pozemku p.č.st. 716, 
pronájem srubu a parketu na pozemku p.č. 320/7 a přístřešku na pozemku p.č. 319/1 vše v k.ú. Koclířov za cenu 2000,- 
Kč/den (24 hodin).

Všechny ceny uvedené v této směrnici  jsou uvedeny bez DPH.

Schválením  VOS č. 2/2022  se ukončuje platnost VOS č. 1/2022 v plném rozsahu.

                    __________________                                            __________________
                              
                          Jiří Tesař                                                                                                    Mojmír Paclík      
                       starosta obce                                                                                             místostarosta obce       


