
Poplatek ze psa:

první pes 160,-Kč

za druhého a dalšího 240,-Kč

důchodci za prvního psa 80,-Kč

důchodci za druhého a dalšího psa 160,-Kč

v obecních bytech čp. 176, 190 za každého psa 960,-Kč

Poplatek odpad:

fyzická osoba mající trvalý pobyt v Orličkách 600,-Kč

student ubytovaný během školy mimo obec 300,-Kč

vlastník rekreační chalupy 600,-Kč

podnikatelská popelnice 2500,-Kč/rok

Poplatek z pobytu:

sazba poplatku za den pobytu 10,-Kč 

Vodné 13,-Kč/m
2

Stočné  3,-Kč/m
2

Kopírování listin:

a) formát A4 – jednostranná kopie 3,-Kč

b) formát A4 – oboustranná kopie 4,-Kč

c) formát A4 – barevná kopie 5,-Kč

d) formát A4 – oboustranná barevná kopie 10,-Kč

e) formát A3 – jednostranný výtisk, nebo zvětšení z A4 5,-Kč

f) formát A3 – oboustranný výtisk, nebo zvětšení z A4 6,-Kč

g) laminování A4 15,-Kč

h) laminování A3 20,-Kč

Vidimace a legalizace

vidimace 30,-Kč/strana

legalizace 30,-Kč/podpis

Přihlášení trvalého pobytu za osobu (děti do 15 let osvobozeny) 50,-Kč

Zrušení trvalého pobytu za osobu 100,-Kč

Výpisy z Czech Pointu:

výpis z rejstříku trestů 100,-Kč/výpis

výpis z Živnostenského rejstříku 100,-Kč první strana

50,-Kč každá další následující strana

výpis z obchodního rejstříku 100,-Kč první strana

50,-Kč každá další následující strana

výpis z Centrálního registru řidičů 100,-Kč první strana

SAZEBNÍK
místních poplatků, správních poplatků a ceny služeb dle rozhodnutí 
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50,-Kč každá další následující strana

výpis z veřejných rejstříků 100,-Kč první strana

50,-Kč každá další následující strana

výpis ze základních registrů 100,-Kč první strana

50,-Kč každá další následující strana

Poplatek za pronájem prostoru na webových stránkách obce Orličky:

Levé menu, odkaz inzerce - 500,- Kč/rok, nebo 50,- Kč/měsíc

Zapůjčení zařízení /sazba za den/:

a) místní občanské sdružení zdarma

b) pro místní občany - zahradní lavička 3,-Kč/kus

- zahradní stolek 4,-Kč/kus

c) občané bez trvalého pobytu - zahradní lavička 6,-Kč/kus

- zahradní stolek 8,-Kč/kus

Pronájem místností /sazba za den/:

a) pronájem knihovny 200,-Kč

pro místní sdružení a občany 100,-Kč

b) pronájem hasičské klubovny 500,-Kč

podnikatelské aktivity 1000,-Kč

Pronájem povodňových domků:

sazba za pronájem povodňového domku 300,-Kč/za noc/za domek

dlouhodobý pronájem  povodňového domku 3500,-Kč/ měsíc

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím:

materiálové náklady: 3,-Kč za každou stranu A4 pořizované, nebo skenované kopie

15,-Kč za každé CD

doručovací náklady: hodnota balného a poštovného dle platného ceníku

náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací: 

Ceník plateb za hrobová místa – příloha č.1 sazebníku.

Vladimír Jenčovský                                                                                                                      

starosta obce Orličky

140,-Kč za každou započatou 

hodinu vyhledávání

Poslední  změna ze  dne 20.11.2021 schválena zastupitelstvem obce č. usnesení 63/2021


