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Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné
Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem
pozemků a poskytovaných služeb následovně:

1. Prodej pozemků
a) pozemky určené k podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob
v intravilánu všech částí obce Třemešné

50,00 Kč za 1 m2

b) pozemky prodávané a určené k osobnímu užívání fyzických osob
zahrady, ostatní plochy, louky, vodní plochy
40,00 Kč za 1 m2
v intravilánu všech částí obce Třemešné (netýká se stavebních pozemků)
stavební pozemky

2. Pronájem pozemků

100,00 Kč za 1 m2

(za 1 rok pronájmu)

a) pozemky v intravilánu všech částí obce Třemešné
- zahrady, požární nádrže (rybníky), ostatní plochy

1,00 Kč za 1 m2

b) pozemky určené k zemědělské výrobě
- pozemky zapsané v LPIS
- pozemky nezapsané v LPIS
c) pozemky určené ke krátkodobému pronájmu
za každý započatý měsíc plochy 10 m2
prvních 7 dnů zdarma

4.000,00 Kč za 1 ha a rok
600,00 Kč za 1 ha a rok

300,00 Kč

3. Pronájem hrobových míst
a) jedno hrobové místo
b) dvě hrobová místa

1.000,00 Kč na 10 let
1.500,00 Kč na 10 let

4. Pronájem sálu Kulturního domu
A. akce bez výběru vstupného
a) občany obce s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Třemešné
po celý rok
1.500,00 Kč + DPH
v období topení navýšení o
1.000,00 Kč (zajištění topení)
v případě zapůjčení ubrusů navýšení o
500,00 Kč (praní a mandl ubrusů)
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b) ostatní občany bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu obce Třemešné
po celý rok
2.500,00 Kč + DPH
v období topení navýšení o
1.000,00 Kč (zajištění topení)
v případě zapůjčení ubrusů navýšení o
500,00 Kč (praní a mandl ubrusů)

B. akce s výběrem vstupného
a) ostatní akce pořádané zájmovými sdruženími a politickými stranami
b) ostatními občany bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu obce Třemešné
dohodou dle podmínek pronájmu, nejméně
2.000,00 Kč + DPH
v zimním období navýšení o
1.000,00 Kč (zajištění topení)
v případě zapůjčení ubrusů navýšení o
500,00 Kč (praní a mandl ubrusů)

Akce pořádané s výběrem vstupného budou zvýšené o poplatky spojené s výběrem
vstupného

5. Pronájem víceúčelové budovy střelnice
a) pro občany obce s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Třemešné
v období duben – říjen příslušného kalendářního roku
1.500,00 Kč + DPH

6. pronájem kabin hřiště
a) pro občany obce s trvalým pobytem ve spádovém obvodu obce Třemešné
1.500,00 Kč + DPH
Všechny akce pořádané v Kulturním domě, ve víceúčelové budově střelnice a kabinách
na hřišti ve spolupráci obecním úřadem, jsou s účinností od 13.9.2018 od poplatku
osvobozeny.
Tento ceník za prodej a pronájem majetku a služeb obce Třemešné nabývá účinnosti
dnem 13.9.2018.
Tímto pozbývá platnosti Ceník majetku a služeb schválený usnesením obecního
zastupitelstva dne 19.2.2014.

V Třemešném 12.9.2018
Karel Gebauer
místostarosta

Ladislav Kletečka
starosta obce

