Město Němčice nad Hanou

Ceník
Správních a místních poplatků
a služeb poskytovaných
městem Němčice nad Hanou
Účinnost od 01.01.2022
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- Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
2. Místní poplatky
3. Služby poskytované městem
- Doprava – multicar
- Údržba hrobového místa
- Prodej palivového dřeva
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- Pronájem nebytových prostor
- Pronájem sportovních zařízení
 Víceúčelová sportovní hala Suprovka
 Sokolovna
 Víceúčelové sportovní hřiště u základní školy
- Kultura
- Knihovna
- Administrativní služby

Ceník schválen na schůzi Rady města Němčice nad Hanou dne 15.11.2021 usnesením číslo
1138/83/21/2018-2022/RM.
Platnost ceníku od 01.01.2022
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1. Správní poplatky
Matrika





Ověření podpisu
Ověření listiny – 1 stránka
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu
Ohlášení změny místa trvalého pobytu

30,- Kč
30,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Další správní poplatky jsou stanoveny zák. č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, položka 2,3,4,5,11,12.
Bližší informace o výši správních poplatků na úseku matriky a evidenci obyvatel poskytne
příslušný referent.

Stavební odbor
Správní poplatky se vyměřují dle zákona č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů. Položky č. 17, 18 a 20.
Bližší informace o výši správních poplatků na úseku stavebního řádu poskytne příslušný
referent stavebního úřadu.

Rybářské lístky
S dobou platnosti
-

30 dní
200,- Kč
1 rok
100,- Kč
1 rok pro osoby mladších 15 let nebo studující rybářství nebo osoby zajišťující
rybářství v rámci svého povolání
50,- Kč
3 roky
200,- Kč
3 roky pro osoby mladších 15 let nebo studující rybářství nebo osoby zajišťující
rybářství v rámci svého povolání
100,- Kč
10 let
500,- Kč
10 let pro osoby mladších 15 let nebo studující rybářství nebo osoby zajišťující
rybářství v rámci svého povolání
250,- Kč
Na dobu neurčitou pro osoby starších 15 let
1 000,- Kč
Na dobu neurčitou pro osoby starších 15 let studující rybářství nebo osoby
starších 15 let zajišťující rybářství v rámci svého povolání
500,- Kč

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
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Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy
- Czech POINT
-

obchodní rejstřík
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
živnostenský rejstřík
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
katastr nemovitostí
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
insolvenční rejstřík
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
výpis z bodového hodnocení řidiče
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
registr účastníků provozu modulu autovraků
100,- Kč
každá započatá stránka
50,- Kč
výpis z rejstříku trestů
100,- Kč
žádost o zřízení datové schránky
bez poplatků
zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (datové schránky)
200,- Kč
autorizovaná konverze dokumentů – z listinné do elektr. podoby za každou i
započatou stránku
30,- Kč
autorizovaná konverze dokumentů – z elektr. do listinné podoby za každou i
započatou stránku
30,- Kč

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací dle zákona 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím – úhrada nákladů
-

-

Kopírování dokumentů

A4 jednostranně
4,- Kč
A4 oboustranně
5,- Kč
A3 jednostranně
6,- Kč
A3 oboustranně
8,- Kč
Poštovné – dle sazebníku České pošty
Náklady na 1 pracovníka připravující informaci 1. hodina a každá další započatá
hodina
184,- Kč

2. Místní poplatky
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – roční
-

Dle platné obecně závazné vyhlášky.
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Poplatek za psa – roční
pes, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s více než dvěma byty
- první pes
- druhý a každý další pes

500,- Kč
650,- Kč

pes, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše dvěma byty
- první pes
- druhý a každý další pes

300,- Kč
450,- Kč

pes, jehož držitel je osoba starší 65 let
- první pes
- druhý a každý další pes

200,- Kč
300,- Kč

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatky za užívání veřejného prostranství
každý i započatý m2 a každý i započatý den
- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
- umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- provádění výkopových prací
- umístění stavebních zařízení
- umístění reklamních zařízení
2,- Kč
- umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění zařízení cirkusů
- umístění skládek
- užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
- užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
- užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
- užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

2,- Kč
2,- Kč
40,- Kč
1,- Kč
2,- Kč

1,- Kč
1,- Kč
2,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek z pobytu
-

za každý započatý den pobytu

3,- Kč

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Hřbitovní poplatky
-

Nájemné hrobového místa včetně služeb spojených s nájmem za m²/rok

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. usn. 1010a/72/21/2018-2022/RM ze dne 21.06.2021
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30,- Kč

3. Služby poskytované městem
Doprava – multicar
-

Přeprava po Němčicích nad Hanou – jedna jízda vč. nakládky a vykládky
Ostatní dovoz/ ujetý 1 km

Údržba hrobového místa
- Cena za jednorázovou údržbu hrobového místa

250,- Kč
40,- Kč

250,- Kč

Poplatek za hlášení v místním rozhlasu
-

Hlášení pro komerční účel
Ostatní hlášení

50,- Kč
30,- Kč

Sečení trávy mulčovací metodou v k. ú. Němčice n/H pro občany a
firmy
-

1 m² plochy nízké trávy (do 20 cm)

15,- Kč

Úklid sněhu v k. ú. Němčice n/H pro občany a firmy
-

1 m² plochy

15,- Kč

Prodej palivového dřeva z pokácených stromů v intravilánů města
Němčice nad Hanou
-

1m3 dřeva

500,- Kč

Usnesení č. 380/2014-2018/RM ze schůze RM č.28 ze dne 14.9.2015

Pronájem movitých věcí ve vlastnictví města Němčice nad Hanou
-

-

Dřevěné sety (2 ks lavic + 1 ks stolu)/ víkend (pátek – pondělí)
 Zapůjčení 1 ks setu
 Poničení nebo ztráta/ 1 ks setu
Odlvhčovač vzduchu
 1 den - občan města
 1 den – fyzické i právnické osoby

100,- Kč
3 000,- Kč

50,- Kč
100,- Kč

Pronájem sportovních zařízení
 Víceúčelová sportovní hala Suprovka


Pronájem příspěvkové organizaci Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková
organizace
250,- Kč
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-

Pronájem haly ke sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, jednotlivci,
kolektivní sporty – házená, volejbal, košíková, floorball, futsal apod.)
krátkodobý pronájem – 1 hodina
400,- Kč
dlouhodobý pronájem (10 a více vstupů) – 1 hodina
350,- Kč
dlouhodobý pronájem sportovní organizaci se sídlem v Němčicích nad Hanou
(10 a více vstupů) – 1 hodina
300,- Kč
celodenní pronájem – 8 hodin
2 500,- Kč
každá započatá ½ hodina
200,- Kč
zvýhodněný pronájem
tenis – 1 hodina
200,- Kč
badminton – 1 hodina/1 hřiště
150,- Kč
volejbal – 1 hodina/1 hřiště
200,- Kč

 Komerční využití haly (společenské akce)
- Celodenní pronájem – 8 hodin do 150 účastníků
6 000,- Kč
8 hodin nad 150 účastníků na základě žádosti rozhoduje RM
- Bufet – 1 hodina
150,- Kč
- Bufet – celodenní pronájem max. 10 hodin
700,- Kč
Každá započatá ½ hodina
50,- Kč
Rozbití sklenice, nádobí apod. za kus
30,- Kč
 Posilovna
- Dospělí – 1 hodina
Zvýhodněný vstup měsíční bez omezení návštěv
Zvýhodněný vstup 10x v průběhu roku
-

Student – 1 hodina
Zvýhodněný vstup měsíční bez omezení návštěv
Zvýhodněný vstup 10x v průběhu roku

 Squash
- Dospělí
Doba do 17,00 hod – 1 hodina
každá následující ½ hodina
Víkendy, svátky a doba 17,00 – 22,00 – 1 hodina
každá následující ½ hodina
- Studenti
Po – ne, včetně víkendů a svátků – 1 hodina
každá následující ½ hodina
-

Zvýhodněný vstup – po – pá 10x od 8,00hod – 17,00 hod
vstup – po – pá 10x od 17,00hod - 22,00 hod + SO, NE
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60,- Kč
600,- Kč
500,- Kč
50,- Kč
500,- Kč
400,- Kč

160,- Kč
80,- Kč
180,- Kč
90,- Kč
140,- Kč
70,- Kč
1 200,- Kč
1 500,- Kč

Půjčovné
Zapůjčení 1 ks rakety / 1 hodina
Zapůjčení 1 ks míčku / 1 hodina
Zničení rakety

50,- Kč
20,- Kč
500,- Kč

 Sokolovna

-

Pronájem ke sportovním účelům
Turnaj – doba využití do 8 hodin
doba využití nad 8 hodin na základě žádosti rozhoduje RM
Klubovna - hodina
Malý sál – 1 hodina
Velký sál – 1 hodina

2 000,- Kč
30,- Kč
150,- Kč
300,- Kč


-

Komerční využití
Malý sál – 1 hodina
250,- Kč
Velký sál - 1 hodina (rodinné oslavy, svatby, pohřby)
550,- Kč
Komerční využití celé sokolovny – 1 hodina (prodej, reklamní akce)
800,- Kč
Společenské akce (ples, zábava) – 1 akce
6 000,- Kč
Společenské akce podléhají schválení radou města na základě žádosti pořadatele, a
to 30 dní před dnem konání. V ceně je zahrnuto 5 hodin na přípravu akce.
Sankce za pozdní podání žádosti na společenskou akce je navýšení ceny až o 50%.

-

Bufet – 1 hodina
Rozbití sklenice, nádobí apod. za kus
Zapůjčení ubrusů (i mimo budovu)

-

200,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

 Zapůjčení vybavení mimo budovu
- Zapůjčení nádobí
- talíře - hluboký, mělký, dezertní (1 ks)
- sada 6 sklenic - na víno, kávu, limonádu, …
- Zapůjčení stolů (1 ks)
- Zapůjčení židlí (1ks)

2,- Kč
5,- Kč
30,- Kč
10,- Kč

 Vratné kelímky s logem města
- kauce za 1 ks vratného kelímku
- umytí 1 ks použitého kelímku

50,- Kč
2,- Kč

 Slevy z nájemného
- TJ Sokol Němčice nad Hanou – oddíl stolního tenisu – v případě prokázané účasti
v divizní soutěži nebo v krajském přeboru bude počítána sleva ve výši 70% z ceny
nájmu.
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-

TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s. – oddíl krasojízdy je posuzován jako
vrcholový sport, který reprezentuje město i ČR na ME a MS.
zdarma
V případě konání akcí nadregionálního významu nebude účtován nájem pouze energie
- Národopisný soubor Pantlék z.s. – z důvodu reprezentace města a šíření folkloru
v celém regionu roční pronájem klubovny (roční nájemné)
1 000,- Kč
- Senioři Němčic nad Hanou, z. s. – z důvodu podpory spolkové činnosti
(roční nájemné)
1 000,- Kč

 Víceúčelové sportovní hřiště u základní školy
-

Ovál běžecká dráha, umělý povrch
zdarma
Hřiště, umělá tráva (tenis, volejbal, kopaná apod.) – 1 hřiště/1 hodina
150,- Kč
Šatna - ve sportovní hale/ 1 osoba
30,- Kč
Při využití šatny více osobami najednou do výše
max. 200,- Kč
Použití osvětlení – 1 hodina
50,- Kč

Kultura
 Cena za Zpravodaj města Němčice nad Hanou „Němčice pod lupou“
- Inzerce zveřejněná ve zpravodaji
Celá stránka A4
Polovina stránky A4
Třetina stránky A4
Formát menší než A6

15,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

 Zapůjčení nového dílového parketu
- Zapůjčení 1 dílu s příslušenstvím (2x1m)/ den
(Př. Velikost 6x6m = 18 dílů x 500Kč/ den=9.000,- Kč)

500,- Kč


-

Pronájem kina
Celý sál – 1 hodina včetně technického zabezpečení (technik)
Jeviště (bez rozsvícení sálu a bez technického zabezpečení) – 1 hodina
Foyer – 1 hodina
Šatna – 1 hodina


-

Vstupné na filmová představení
Dospělí – 1 osoba
Ditě – 1 osoba
Školní představení - 1osoba
Filmový klub senior – 1 osoba
Mimořádná představení/ filmové novinky – 1 osoba
nebo dle stanovených cen filmových společností
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1 000,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

80,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
80,- Kč – 120,- Kč

Knihovna
 Registrace čtenářského průkazu
- Dospělí – roční
- Děti do 15-ti let – roční

100,- Kč
50,- Kč


-

10,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
80,- Kč
300,- Kč

Nedodržení výpůjční lhůty
Poplatek z prodlení
I. upomínka zaslána poštou
II. upomínka zaslána poštou
Upomínací doporučená dopis
Předžalobní upomínací dopis – vyhotoven právníkem

 Ztráta čtenářského průkazu
 Ztráta knihy nebo periodika
+ poplatek za ztrátu

10,- Kč
v plné hodnotě
50,- Kč

Administrativní služby
 Kopírování
-

A4 bílý – 1 strana
2 strany
A4 barevný – 1 strana
2 strany
A3 bílý – 1 strana
2 strany
A3 barevný – 1 strana
2 strany

4,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
6,- Kč
6,- Kč
8,- Kč
7,- Kč
9,- Kč

 Kroužková vazba
- Svázání brožury vazbou do 100 listů vč.
- Svázání brožury vazbou do 200 listů vč.
- Svázání brožury vazbou nad 200 listů vč.
- Plastový hřbet do 100 listů vč.
- Plastový hřbet do 200 listů vč.
- Plastový hřbet nad 200 listů vč.
- Fólie pro kroužkovou vazbu
- Deska pro kroužkovou vazbu
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19,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
2,- Kč
4,- Kč
6,- Kč
2,- Kč
2,- Kč

 Laminování
- Laminovací fólie A4 – 1 ks
125mikronů
175mikronů

-

8,- Kč
12,- Kč

Laminovací fólie A3 – 1 ks
125mikronů
175mikronů

12,- Kč
15,- Kč
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