
zahrada - sekání, pasení, garáž, 

kůlny, stání pro auto 1,- Kč osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., § 56

zemědělská půda (k 

podnikatelské činnosti) 0,20 Kč osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., § 56

stavební bez sítí od 400,- Kč cena bez 21% DPH

stavební se sítěmi
od 400,- Kč, dle skutečných 

nákladů na zasíťování cena bez 21% DPH

zahrady od 100,- Kč osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., § 56

zemědělská půda
 dle znaleckého posudku a 

druhu půdy osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., § 56

ostatní plocha od 100,- Kč osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., § 56

stan* 500,- Kč/den/ks cena bez 21% DPH

lavice* 100,- Kč/den/ks cena bez 21% DPH

trampolína                       150,- Kč/den cena bez 21% DPH

traktor  - doprava 500,- Kč/hodina cena bez 21% DPH

traktor - sekání 700,- Kč/hodina cena bez 21% DPH

přívěsy 400,- Kč/den/ks cena bez 21% DPH

provozní prostory, obchod

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

m2/rok

*vratná kauce u stanu 2.000,- Kč/ks, za lavice 2.000,- Kč/10 lavic

PRONÁJEM POZEMKŮ

CENÍK - OBEC RYNOLTICE
Rynoltice 199, 463 55

PŮJČOVNÉ OBECNÍHO MAJETKU

PRODEJ POZEMKŮ

Kč/m2

Druh pozemku dle evidence z katastru nemovitostí.

osvobozeno dle § 56, pokud je nájemce plátce provozní prostory, obchod
3.000 -5.000,- Kč měsíčně     dle 

stavu

skladové prostory, stodoly

od 6,- Kč/m2/měsíc, sklad pro 

podnikatelskou činnost od 20,- 

Kč/m2/měsíc

klubovna (jednorázové akce) 500,- Kč/den

pronájem sálu - kulturní dům 

pro soukromé a komerční 

účely*

100,- Kč/hod soukromé

300,- Kč/hod. komerční

víkend  - v letním obd. 1.000,- 

Kč; v zimním obd. 1.500,- Kč

užívání veřejného prostranství - 

základní sazba 10,- Kč/m2 zákl. sazba stanovena dle zákona o místních poplatcích

užívání veřejného prostranství - 

reklamní a prodejní zařízení, 

cirkusy, lunaparky atd. 10,- Kč/m2 dle OZV č. 7/2011

pronájem zasedací místnosti
100,- Kč/hod.

vyvěšení plakátů
20,- Kč/1 ks/vyvěsí OÚ

10,- Kč/1 ks/vyvěsí firma cena bez 21% DPH

kopírování

2,- Kč/ks A4 jedna strana

4,- Kč/ks A4 oboustranně

4,- Kč/ks A3 jedna strana

8,- Kč/ks A3 oboustranně cena bez 21% DPH

hlášení veřejným rozhlasem 30,- Kč/jedno hlášení cena bez 21% DPH

osvobozeno dle § 56, pokud je nájemce plátce 

DPH, nemusí být osvobozeno (musí být 

ošetřeno ve smlouvě)

osvobozeno dle § 56, pokud je nájemce plátce 

DPH, nemusí být osvobozeno (musí být 

ošetřeno ve smlouvě)

krátkodobý tj. do 48 hod. + 21 % DPH,

dlouhodobý osvobozen od DPH

krátkodobý tj. do 48 hod. + 21 % DPH,

dlouhodobý osvobozen od DPH

Ceník byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 23.6.2021, pod usnesením č. 2/2021, v bodě 5).

*vratná kauce 5.000,- Kč

DALŠÍ SLUŽBY


