
Ceník prací a služeb obce Malá Úpa 
platný od 1.8.2019 (ceny uvedeny s DPH) 

A. Služby / práce poskytované zaměstnanci obce – p. Hudrlík a p. Mohorn 
 

Služba/práce Cena  

REFORM METRAC H7 SX: mulčování luk*: započatá ¼ hod 350 Kč  

REFORM METRAC H7 SX: úklid sněhu, frézování sněhové vrstvy: započatá ¼ hod 400 Kč 

LOCUST 752:  čelní nakladač, výkopové práce menšího rozsahu: započatá ¼ hod 350 Kč 

 

Požadavky na jednotlivé služby objednávejte přímo u Roberta Hudrlíka na tel. 603 491 602 případně 

e-mailem na podatelna@malaupa.cz. Trvalé objednávky nepřijímáme. * U mulčování provádíme první seč 

nejpozději do 31.8. 

B. Služby / práce poskytované hasičskou jednotkou SDH obce Malá Úpa 
 pohotovost, požární asistence a dozory při pořádání různých akcí 

 odstranění rampouchů a sněhových převisů v případech akutního nebezpečí (nevztahuje se na 
případy, které je možno standardně řešit vlastními silami) 

 kácení a prořez dřevin (odstraňování padlých stromů na komunikace, odstavné plochy apod.) 

 jiné (čištění ploch tlakovou vodou, dovoz vody požárním vozidlem, odčerpání vody plovoucím 
čerpadlem) 

Technika Ujetý km 1 hodina  

 (Kč/km) (Kč/hod.)  

Automobilová cisterna požární zn. PRAGA V3S, přívěs aut. 
s hasícím agregátem PS 8 50 Kč 800 Kč 

Plovoucí čerpadlo plovoucí motorové čerpadlo zn. AQUA FAST x 200 Kč  

Motorová pila  x 200 Kč 

Poznámka: u započaté či nedokončené hodiny  se sazba zaokrouhluje na celé 1/4 hodiny ( 1 až 5 minut dolů,  6 až 15 minut nahoru).  

Za práci člena JPO je účtována hodinová sazba 200 Kč (všední den) a 300 Kč (víkend, svátek). Potřebný 
početní stav hasičů pro konkrétní pracovní činnost určí velitel JPO s tím, že maximální počet hasičů na 
místě vykonávané práce pro vyčíslení nákladů = zmenšené požární družstvo 1+3 

O nasazení členů JPO rozhoduje velitel jednotky. Požadavky na jednotlivé služby je možno objednat přímo 
u velitele jednotky Radka Holuba na tel.  727 875 081. 

C. Další služby poskytované na úřadu obce Malá Úpa 
 Kopírování a tisk (cena za stranu): ČB: A4 = 5 Kč, A3 = 10 Kč, barevně: A4 = 12 Kč, A3 = 20 Kč 

 Služby CzechPoint: dle ceny stanovené poskytovatelem služby 

 Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace): 30 Kč za každou i započatou stránku 

 Ověření pravosti podpisu (legalizace): 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka 

 Poskytnutí písemné informace dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím: započatá hodina práce = 200 Kč 

Cena za výše uvedené služby bude uhrazena na základě faktury vystavené obcí Malá Úpa. Ceny jsou 
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. 

 

 

Ing. Karel Engliš 

starosta 
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