Obec Očihov
Očihov č.p. 7, 439 87 Očihov, tel. 415216005
E-mail: obec@ocihov.cz , www.ocihov.cz
Ceník služeb platný od 1.1.2022
Stočné (poplatek za užívání kanalizace) – (platné od 1.1.2022)
(schváleno ZO Očihov dne 13.12.2021, usnesením č. 11/22/2021)
45,- Kč /m3 odebrané vody
45,- Kč /m3 odebrané vody

Občané
Organizace

Hřbitovné (pronájem hrobového místa) – (platné od 1.1.2006)
- jedno hrob
- dvou hrob
- urna

200,- Kč na 10 let
400,- Kč na 10 let
100,- Kč na 10 let

Prodej palivového dřeva – (platné od 19.3.2015)
Palivové dřevo může být dodáno jen občanům obce a jeho částí.
Dřevo bude dodáváno dle pořadí v pořadníku.
CENA za 1 prostorový metr rovnaný
Druh dřeva:
Cena:
Dřevo tvrdé
700,- Kč
Dřevo měkké
500,- Kč
Pronájem obecních prostorů (např.dvůr OÚ)
1,- Kč

za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání)

Pronájem zasedací místnosti – (platné od 1.1.2006)
200,- Kč
250,- Kč

za den
za den (v topném období)

Pronájem sálu KD – (platné od 1.1.2021)
1.000,- Kč pro místní občany

+ náklady za spotřebovanou energii

Zapůjčení výsuvného žebříku – (platné od 1.4.2012)
do 3 dnů
nad 3 dny

zdarma
100,- Kč za každý i započatý den

Zapůjčení traktoru – pouze občanům pro jejich potřebu – (platné od 1.1.2021)
(pouze s řidičem=zaměstnancem obce Očihov)
550,-Kč

za 1 motohodinu

Zapůjčení káry/traktor.nosiče kontejneru za traktor – pouze občanům pro jejich
potřebu – (platné od 1.4.2012)
(pouze s řidičem=zaměstnancem obce Očihov)
za 4 hodiny
za 8 hodin

30,- Kč
60,- Kč

(pro místní občany)

Při navrácení bude provedena kontrola úplnosti zapůjčeného materiálu. Půjčená věc
bude vrácena vyčištěná a bez závad. Pokud dojde k závadě, vypůjčující musí závadu
odstranit na své náklady a nebo musí závadu nahlásit a bude mu oprava naúčtována.
Ten, kdo si některou věc obce vypůjčí, musí ji sám osobně vrátit a půjčovné bude
účtováno bez ohledu, zda zmíněnou věc použil či nikoli. Jmenované zařízení nesmí
nikdo zapůjčovat osobě cizí a mimo obec bez vědomí starosty a jeho souhlasu.

Ceník služeb platný od 1.1.2022 byl projednán a schválen na jednání Zastupitelstva
obce Očihov dne 13.12.2021, usnesením č. 19/22/2021.
Zpracovala: Dandová Blanka, účetní obce
V Očihově dne 16.12.2021

