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Interní směrnice č. 14/2015 

Ceník služeb, poskytovaných městem Modřice 

Článek I - Úvodní ustanovení 

1. Interní směrnice č. 14/2015, Ceník služeb poskytovaných městem Modřice (dále jen 
směrnice) stanovuje služby, které poskytuje město Modřice za úhradu a výši úhrady za tyto 
služby. 

2. Tato směrnice je úplným zněním všech předchozích vydaných ceníků. Stanovuje-li dřívější 
ceník jinou sazbu, použije se úhrada, stanovenou touto směrnicí. 

3. Směrnice se nevztahuje na poplatky, stanovené právními předpisy České republiky a města 
Modřice. 

Článek II - Služby knihovny 

1. Běžné služby poskytované místní knihovnou a úhrada za tyto služby: 

Běžné poplatky 

Bod Služba Úhrada v Kč 

A Zápis nového čtenáře 10,-- 
B  Půjčování knih Zdarma 
C  Práce s internetem Zdarma 
D  Tisk z internetu 2,--/strana A4 
E  Meziknihovní výpůjční služba 15,--+poštovné 
F  Prodej vyřazené knihy nebo časopisu 2,-- 

2. Sankční poplatky za nedodržení sjednaných podmínek: 

Sankční poplatky 

bod Druh sankce Úhrada v Kč 

A Poplatek z prodlení 5,-- 
B 1. písemná upomínka 30,-- 
C 2. písemná upomínka 80,-- 
D 3. písemná upomínka 120,-- 
E Upomínací dopis 200,-- 
F Vystavení náhradní čtenářské legitimace při 

ztrátě 
20,-- 

G Poškození čárového kódu 10,-- 
H Poškození vazby knihy 50,-- 
I Ztráta knihy 30,-- + cena knihy 
J Ztráta časopisu 20,-- + cena časopisu 

3. Poplatek dle bodu 2 písm. a) se vybírá bez písemné upomínky uplynutím lhůty 2 týdny od 

skončení měsíční výpůjční doby. 

4. Ceny uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou včetně aktuální sazby DPH. 
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Článek III - Kopírování 

Cenu za kopii na kopírovacích zařízeních v majetku města Modřice stanovuje aktuálně platná 
směrnice o užití kopírovacích zařízení v majetku města Modřice 

Článek IV - Hlášení místním rozhlasem 

1. Město Modřice stanovuje tyto úhrady za hlášení místním rozhlasem: 
 

2. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH. 

3. Pravidla zveřejňování informací stanovuje aktuálně platný Informační řád. 

4. Od poplatku jsou osvobozeny organizace městem zřízené nebo podporované. 

Článek V - Inzerce ve Zpravodaji 

1. Město Modřice stanovuje tyto úhrady za inzerci v modřickém Zpravodaji: 
 

2. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.  
3. Sazba inzerce menšího formátu než A5 se počítá poměrně ze sazby dle odst. 1 písm. a) 

tohoto článku. 
4. Pravidla zveřejňování stanovuje aktuálně platný Informační řád. 
5. Od poplatku jsou osvobozeny organizace městem zřízené nebo podporované. 

Článek VI - Služby provozovatele veřejného pohřebiště 

1. Město Modřice jako provozovatel veřejného pohřebiště v Modřicích vydává v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a aktuálně platným výměrem Ministerstva financí ČR, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami tento ceník: 

 
Bod Nájemné Úhrada v Kč/rok 

A Hrobová místa v řadě E č. 31 až č. 69 6,-- 
Ostatní hrobová místa vyjma míst dle bodu 1a 
B  Do šířky 1m 12,-- 
C  Do šířky 1,5 m 18,-- 
D  Do šířky 2 m 24,-- 
E  Do šířky 2,5 m 30,-- 
F Do šířky 3 m 36,-- 
G Na šířku 3 m 42,-- 
H Služby spojené s nájmem 40,--/hrobové místo 

2. Trval-li nájem v daném kalendářním roce méně než 6 kalendářních měsíců, snižují se sazby 
nájemného a úhrady za služby o 50%. 

3. Tento ceník se vztahuje na všechny smlouvy o nájmu, uzavřené po 31. 12. 2010. 
4. Z úhrad dle tohoto. 1 písm. a) – h) se DPH nevybírá. 

Bod  Úhrada v Kč/rok a m2 

A Hlášení v pondělí nebo středu v 16.30 h 50,-- 
B  Hlášení ve dnech a hodinách mimo úhradu v písm. a) 100,-- 

Bod služba úhrada v Kč/1 vydání 

A 
 

Stránka formátu A5 černobíle 1.000,-- 
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5. Ostatní podmínky užívání hrobového místa stanovuje aktuálně platný Řád veřejného 
pohřebiště. 

Článek VII - Pronájem stanů 

1.  Město Modřice pronajímá tyto typy stanů: 

 

2. Při pronájmu stanu dle odst. 1 písm. a) je nájemce povinen uhradit městu Modřice 
jednorázově částku 2.000,-- Kč za montáž a 2.000,-- Kč za demontáž. Stan se skládá ze 3 polí 
o rozměrech: 

a. 10 x 5 m 
b. 10 x 10 m 
c. 10 x 15 m 

3. Stany dle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nelze využít při nepříznivém počasí (silný vítr, 

déšť, bouřka atd.) 

4. Nájemce je povinen stvrdit svým podpisem před nájmem stanovené podmínky pro užití, 

včetně odpovědnosti za škody způsobené nesprávným používáním. 

5. Všechny ceny uvedené v tomto článku jsou včetně aktuální sazby DPH. 

Článek VIII - Zvláštní užívání areálu Pod Kaštany 

1. Město Modřice stanovuje tyto úhrady za zvláštní užívání areálu Pod Kaštany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cen

y uvedené v odst. 1 písm. a) – e) jsou včetně aktuální sazby DPH. 

3. Ostatní podrobnosti stanovují aktuálně platné Podmínky zvláštního užívání areálu Pod 

Kaštany. 

 
Článek IX – Pronájem zahradního setu 

1. Zahradním setem se rozumí 1 stůl a 2 lavice. 

Bod Popis stanu Úhrada za 1 den 

A Party stan Alfa o rozměru 10 x 15 m, výška v okapu 
2,5 m, výška v kohoutku 4,5 m, složení: 3 pole 

1.000,--/1 pole 
 

B  Nůžkový stan o rozměru 3 x 6 m 700,-- 
C  Nůžkový stan o rozměru 3 x 3 m 200,-- 

Bod Typ užívání Úhrada za 1 akci 

Úhrada pro nepodnikající fyzické osoby 

A Akce do 30 zúčastněných osob 1.000,-- 
B  Akce pro 30 – 50 zúčastněných osob 2.000,-- 
C  Akce pro 50-100 zúčastněných osob 3.000,-- 
D Akce nad 100 zúčastněných osob 4.000,-- 
Úhrada pro podnikající fyzické a právnické osoby 
E  Cenu stanovuje Rada města Modřice 
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2. Město Modřice stanovuje tuto úhradu za pronájem setu dle odstavce 1: 

Článek X - Nájem nebytových prostor 

1. Město Modřice stanovuje tuto úhradu za nájem nebytových prostor v majetku města: 

2. Od poplatku dle odst. 1 písm. c) se osvobozují nájmy pro organizace městem zřízené a 

podporované a občanské spolky. 

3. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH. 

Článek XÏ - Pronájem tělocvičny Sokolovny 

1. Město Modřice stanovuje tuto cenu pronájmu tělocvičny Sokolovny: 

 

2. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH. 

Článek XII - Pronájem garážového stání v bytovém domě 

1. Město Modřice stanovuje tyto úhrady za pronájem garážového stání v bytovém domě Za 
Humny: 

 

2. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH. 

Článek XIII – Pronájmy pozemků 

Ceny pronájmu pozemků stanovuje aktuálně platná směrnice pro nájem pozemků. 

Článek XIV – Pronájmy bytů 

Pronájmy bytů se řídí platnou směrnicí Rady o nájmu bytových jednotek. 

Bod  Úhrada v Kč 

A Zahradní lavice 100,-- /1 den a 1 set 
B  Stůl ze zahradního setu 50,-- /1 den a 1 stůl 
C Lavice ze zahradního setu (2 ks) 50,-- /1 den a 2 lavice 

Bod  Úhrada v Kč/rok a m2 

A Nebytový prostor 400,-- 
B  Společné prostory nebytových prostor 200,-- 
C Zasedací místnost a klubovny Městského úřadu 50,-- Kč/hod 

Bod služba úhrada v Kč/1 hod 

A Pronájem tělocvičny 250,-- 

Bod  úhrada v Kč/měsíc 

A Měsíční pronájem pro osobu s trvalým pobytem 
v bytovém domě 

400,-- 

B Měsíční pronájem pro ostatní osoby vyjma osob 
v bodě 1a tohoto článku 

500,-- 
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Článek XV – Úhrada za zřízení věcného břemene 

Úhrady za zřizování věcných břemen se stanovují dle platného sazebníku vydaného Radou 

města Modřice dne 10. 9. 2012.  

Článek XVI - Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v příslušném článku uvedeno osvobození od poplatku, rozhoduje o případném 
dalším osvobození Rada města Modřice na žádost poplatníka.  

2. Tato směrnice byla schválena Radou města Modřice dne 8. června 2015 s účinností od téhož 
dne. 

3. Tato směrnice ruší směrnici č. 3/2015, Ceník služeb poskytovaných městem Modřice.  
4. Pověřuji pracovníky, odpovědné za danou oblast ceníku dle textu ve směrnici, aby uvedly 

zveřejněné ceníky do souladu s touto směrnicí, a to nejpozději do 1 měsíce od data účinnosti 
této směrnice. 

Ing. Josef Šiška 
starosta města 


