CENÍK
Matrika
ověření podpisu
ověření listiny
opis matričního dokladu
změna trvalého pobytu
zrušení trvalého pobytu
údaje z informačního systému
Czech Point
výpis z KN
rejstřík trestů
bodové hodnocení řidičů
živnostenský rejstřík
veřejné rejstříky
Knihovna
roční členský poplatek
vystavení náhradního č. průkazu
upomínka 1.
upomínka 2.
upomínka 3.
upomínka 4.
meziknihovní výpůjčka
tištěné výstupy z inf. databází
služby neregistrovaným čtenářům
poškození dokumentu
poškození čárového kódu
ztráta dokumentu
kopírování černobíle

kopírování barevně

laminování

30Kč/jeden podpis
30Kč/jedna strana
100Kč/rodný list, oddací list, úmrtní list
50Kč/za osobu starší 15.let
100Kč/osoba
50Kč
100Kč/první strana
50Kč/každá další strana
100Kč
100Kč
100Kč/první strana
50Kč/každá další strana
100Kč/první strana
50Kč/každá další strana
50Kč/dospělí
30Kč/děti do 15. let, důchodci, studenti, nezaměstnaní
20Kč
20Kč
30Kč
40Kč
50Kč
skutečné náklady (doprava)
2Kč/jedna A4
10Kč
10-50Kč
10Kč
dle ceny knihy +50Kč
2Kč/A4
3Kč/A4 oboustranně
3Kč/A3
5Kč/A3 oboustranně
10Kč/A4
20Kč/A4 oboustranně
20Kč/A3
40Kč/A3 oboustranně
15Kč/A4
20Kč/A3

skenování
Místní poplatky
užívání veřejného prostranství
hlášení rozhlasu
vyhledávání informací
svoz TDO
poplatek za psa
pobyt psa v odchytovém zařízení
zřízení věcných břemen

2Kč/A4

100Kč/den
50Kč/hlášení
200Kč/hod.
520Kč/ osoba/rok
260Kč/ děti do 3. let, senioři nad 70 let
100Kč/rok
500Kč/den
200Kč/bm + aktuální sazba DPH

Nájem KD, výpůjčky
přísálí + areál U Střešně
1000Kč/den
sál + areál U Střešně
2000Kč/den
sál + přísálí + areál U Střešně
3000Kč/den
Nájem o víkendu tj. pátek – neděle se počítá jako 1 den.
smuteční hostina
600Kč/sál/den
500Kč/přísálí/den
chodba
250Kč/den
vratná záloha pro případ poškození 1000Kč
židle
5Kč/ks/den
stůl
5Kč/ks/den
set (2x skládací lavice + 1x stůl)
80Kč/1set/den
Výpůjčka o víkendu tj. pátek – neděle se počítá jako 1 den.
ubrusy látkové
30Kč/ks
nádobí
1Kč/ks
nádobí-ztráta, rozbití
25Kč/ks
výsuvný žebřík
70Kč/den
kalové čerpadlo
50Kč/den
vysoušeč
30Kč/den
Tenisové kurty
babická mládež do 18let
dospělí po-pá
dospělí so-ne
půjčení rakety
půjčení sady míčků
Sběrný dvůr
TDO
pneu bez disku

zdarma
80Kč/hod.
100Kč/hod.
10Kč/hod.
10Kč/hod.

30Kč/kára
40-60Kč/ks(pohovky, křesla, větší kusy nábytku)
20Kč/ks

pneu s diskem
stavební suť

Přeprava
traktor + vertikutátor
traktor + vlečka
Avia, Fiat Ducato
přistavení kontejneru

30Kč/ks
40Kč/kára
80Kč/menší vozík
150Kč/větší vozík

550Kč/hod.
150Kč/hod.
300Kč/hod.
100Kč

Domek u Přívozu
nájem
220Kč/osoba/noc (1-5nocí)
hlavní budova
5000Kč/6 nocí
vedlejší budova
2000Kč/6nocí (jen v případě naplnění hlavní budovy)
děti do 3 let
zdarma
půjčení kola
200Kč/pobyt
Minimální obsazenost objektu 3 osoby, ceny jsou včetně energií a ložního prádla.

Tento ceník byl schválen Radou obce Babice dne 23. 4. 2018 usnesením č. 5/85/2018
s platností od 1. 5. 2018.

