Ceník služeb poskytovaných
městem Modřice
Interní směrnice č. 10/2021
Schválila Rada města Modřice 17.08. 2021
Účinnost 01. 09. 2021

Článek I - Úvodní ustanovení
1.
2.

Interní směrnice č. 10/2021, Ceník služeb poskytovaných městem Modřice (dále jen
tato směrnice) stanovuje výši úhrady za některé služby poskytované městem
Modřice.
Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení o povinnosti hradit správní a jiné
poplatky, jež vyplývají z příslušných právních předpisů či právních předpisů města
Modřice.

Článek II - Služby knihovny
1.

Běžné služby poskytované místní knihovnou a úhrada za tyto služby:
Běžné poplatky
pol. služba
a
Zápis nového čtenáře
b
Půjčování knih
c
Práce s internetem
d
Tisk z internetu
e
Meziknihovní výpůjční služba
f
Prodej vyřazené knihy nebo časopisu
Ceny za běžné služby jsou včetně aktuální sazby DPH.

2.

uhrada v Kč
10,-Zdarma
Zdarma
2,--/strana A4
50,--+poštovné
2,--

Sankční poplatky za nedodržení sjednaných podmínek:
Sankční poplatky
pol.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

3.

druh sankce
Poplatek z prodlení
1. písemná upomínka
2. písemná upomínka
3. písemná upomínka
Upomínací dopis
Vystavení náhradní čtenářské legitimace
při ztrátě
Poškození čárového kódu
Poškození vazby knihy
Ztráta knihy
Ztráta časopisu

uhrada v Kč
5,-30,-80,-120,-200,-20,-10,-50,-30,-- + cena knihy
20,-- + cena časopisu

Poplatek dle odst. 2 pol. a) se vybírá bez písemné upomínky uplynutím lhůty 2 týdnů
od skončení měsíční výpůjční doby.

Článek III - Kopírování
1. Cena za kopii na kopírovacích zařízeních v majetku města Modřice je stanovena takto:
A. Černobílá kopie nebo tisk
a)
b)
c)
d)

Formát A4 nebo menší jednostranně
Formát A4 nebo menší oboustranně
Formát A3 jednostranně
Formát A3 oboustranně

2,-- Kč
3,-- Kč
4,-- Kč
6,-- Kč

B. Barevná kopie nebo tisk
e)
f)
g)
h)

Formát A4 nebo menší jednostranně
Formát A4 nebo menší oboustranně
Formát A3 jednostranně
Formát A3 oboustranně

10,-- Kč
18,-- Kč
20,-- Kč
35,-- Kč

2. Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.
3. Kopírovací zařízení jsou umístěna v místní knihovně a v kanceláři pracovníka vztahů
k veřejnosti.

Článek IV – Úhrada za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
1.

Úhrada nákladů za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena takto:

pol. úkon
a
Kopírování – černobíle, jednostranně formát A4

úhrada v Kč
2,--/1 stranu

b
c

Kopírování – černobíle, oboustranně formát A4
Kopírování – černobíle, jednostranně formát A3

4,--/1 stranu

d

Kopírování – černobíle, oboustranně formát A3

6,--/list

e

Kopírování – barevně, formát A4
formát A3
Tisk z tiskárny černobíle formát A4
formát A3

10,-- / 1 strana
20,--/ 1 strana
2,-- / 1 strana
4, --/ 1 strana

g

Tisk z tiskárny barevně formát A4
f ormát A3

10,--/1 strana
20,--/1 strana

h

Skenování

2,-- /1 strana

i

Kopírování na CD-R

25,-- /1 CD-R

j

Odeslání souboru e-mailem

f

3,--/1 list

5,-- /odeslání souboru

k

Odeslání prostřednictvím České pošty, s.p.: 1. poštovné

dle platného ceníku
České pošty, s.p.

2. balné

20,-- /zásilku

l

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, tzn.
v rozsahu překračujícím 1 hodinu práce příslušného
pracovníka
Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.

200,--Kč /hod a za
každou další i započatou
hodinu

2. Nepřesáhne-li celková výše úhrady nákladů za poskytnutí informací částku 100 Kč,
lze informaci poskytnout bezplatně.

Článek V - Hlášení místním rozhlasem
1.

Město Modřice stanovuje tyto úhrady za hlášení místním rozhlasem:

pol

služba

a

Hlášení v pondělí nebo středu v 16.30 h

b

Hlášení mimo dobu stanovenou ad a)

2.
3.

úhrada v Kč
50,-100,--

Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.
Pravidla zveřejňování informací stanovuje aktuálně platný Informační řád.
Od úhrady jsou osvobozeny organizace městem zřízené nebo podporované.

Článek VI - Inzerce ve Zpravodaji
1.

Město Modřice stanovuje tuto úhradu za inzerci v modřickém Zpravodaji:

pol
a

2.
3.
4.

služba
Stránka formátu A5 černobíle

úhrada v Kč/1 vydání
1.000,--

Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.
Sazba inzerce menšího formátu než A5 se počítá poměrně ze sazby dle odst. 1 pol. a)
tohoto článku.
Pravidla zveřejňování stanovuje aktuálně platný Informační řád.
Od poplatku jsou osvobozeny organizace městem zřízené nebo podporované.

Článek VII - Pronájem stanů
1. Město Modřice pronajímá tyto typy stanů:
pol typ stanu
a
Party stan Alfa o rozměru 10 x 5m až 10 x 15 m,
výška v okapu 2,5 m, výška v kohoutku 4,5 m,
složení: 3 pole
b
Nůžkový stan o rozměru 3 x 6 m
2.

3.
4.

úhrada v Kč/den
5.000,--/1 pole
6.500,--/ 2 pole
8.000,--/3 pole
800,--

Při pronájmu stanu dle odst. 1 pol. 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 10 x 5m každé pole. Stan nelze využít při nepříznivém počasí
(silný vítr, déšť, bouřka, atd.). Stan lze využít pouze v k.ú. Modřice.
Nájemce je povinen stvrdit svým podpisem před nájmem stanovené podmínky pro
užití, včetně odpovědnosti za škody způsobené nesprávným používáním.
Všechny ceny uvedené v tomto článku jsou včetně aktuální sazby DPH.

Článek VIII – Pronájem zahradního setu
1. Město Modřice stanoví tuto úhradu za pronájem zahradního setu:
pol
úhrada v Kč /den
a
Zahradní set (stůl a 2 lavice)
100,-b
Stůl ze zahradního setu
50,-c
Lavice ze zahradního setu (2 ks)
50,-Ceny uvedené v tomto článku jsou včetně aktuální sazby DPH

Článek IX – Prodej sáčků na bioodpad
1. Město Modřice stanoví tuto cenu biologicky rozložitelných sáčků na bioodpad:
1 balení (25 sáčků) ……………………………………….………………………. 50,-- Kč vč. DPH.

Článek X - Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice byla schválena Radou města Modřice dne 17.08.2021 s účinností od
01.09.2021.
2. Tato směrnice ruší interní směrnici č. 2/2019, Ceník služeb poskytovaných městem
Modřice, schválenou Radou města Modřice 23.04.2019.

Ing. Josef Šiška
starosta města

