č.j. OUKUJ 619/2022
UZ 53.3 V/5

OBEC KUJAVY

KUJAVY 86

PSČ 742 45

Ceník poplatků
Ceny inzerce ve zpravodaji:
- zpravodaj je vydáván čtvrtletně - 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.,
- uzávěrka zpravodaje je 15 dní před jeho vydáním,
- zpravodaj je vydáván v rozměru A4 v počtu 210 kusů.
Místní
500,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

- celá strana
- ½ strany
- ¼ strany

Cizí
800,- Kč
500,- Kč
350,- Kč

Ceny hlášení rozhlasem:
- poplatek za hlášení jsou žadatelé povinni uhradit před provedením hlášení v hotovosti na
pokladně Obecního úřadu Kujavy nebo účet obce,
- požádat o vyhlášení rozhlasem je nutné nejpozději 15 minut před stanovenou dobou hlášení,
- obec si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním
rozhlasem (např. porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu
apod.),
- text hlášení musí být z důvodů možných nepřesností předložen písemně nebo e-mailem,
mimořádné - mimo určenou dobu,
- doba hlášení je určena takto:
- pondělí
10:00 hodin
15:30 hodin
- středa
10:00 hodin
15:30 hodin
Druh hlášení
V určenou dobu
Mimo určenou dobu
50,- Kč / 1 hlášení
75,- Kč / 1 hlášení
Komerční účel
20,- Kč / 1 hlášení
40,- Kč / 1 hlášení
Ostatní účely
Zdarma jsou hlášeny kulturní, sportovní či společenské akce pořádané Obcí Kujavy, jejími
organizacemi nebo místními organizacemi a další informace důležité pro občany.
Ceny pohlednic:
- pohlednice jsou prodávány na pokladně Obecního úřadu, v případě zasílání poštou, je k ceně
pohlednice připočítáno poštovné,
- cena pohlednice je 4,- Kč/ks.
Cena kopií:
- pořizování kopií se provádí v době úředních hodin Obecního úřadu,
- cena kopií je stanovena dle Sazebníku úhrad za poskytování informací.
Tento ceník byl schválen starostkou obce Opatřením č. 17/2022 dne 28.4.2022 a nabývá platnosti
1.5.2022.
……………………………….
Ing. Petra Vojkůvková
starostka obce
tel.
556740023

e-mail
obec@kujavy.cz
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