CENÍK OBCE Klučenice

Kemp Podskalí
CENÍK pro rok 2018
(ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH 15 %)
Kemp je v provozu v době od 27. 4. 2018 do 7. 10. 2018.
Poplatek za rekreační pobyt obci za dospělou osobu 15 Kč/den
(děti, studenti a důchodci starší 70 let poplatek neplatí, výši poplatku určuje Obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích – nevztahuje se na něj sazba DPH)

JEDNODENNÍ POBYT
Jednodenní pobyt se počítá od 16,00 hod. dne příjezdu do 18,00 hod.
následujícího dne.
Poplatek za jednodenní pobyt: dospělá osoba
64 Kč/den
děti 6-15 let
42 Kč/den
studující
64 Kč/den
Poplatek za motorové vozidlo- jednodenní:
motocykl
34 Kč/den
osobní automobil
61 Kč/den
mikrobus
71 Kč/den
karavan
105 Kč/den
autobus
121 Kč/den
Stan – jednodenní:
turistický do 3 osob
68 Kč/den
rodinný nad 3 osoby
84 Kč/den
OSTATNÍ
Poplatek za pobyt:

dospělá osoba
děti 6-15 let
studující
Poplatek za motorové vozidlo:
motocykl
osobní automobil
mikrobus camp
obytný vůz – karavan
autobus
Každé další auto

42 Kč/den
32 Kč/den
42 Kč/den
26 Kč/den
42 Kč/den
58 Kč/den
84 Kč/den
74 Kč/den
79 Kč/den

-2Poplatek za přívěs – nákladní k os. automobilu
obytný/karavan
Poplatek za přístavek mimo oficiál.část karavanu=altán
Poplatek za stan – turistický (typ A, kopule)
rodinný

24 Kč/den
84 Kč/den
32 Kč/den

58 Kč/den – do 3 osob
68 Kč/den – nad 3 osoby

Poplatek za pronájem chatky - včetně vybavení
pro 4 osoby – v ceně není poplatek OÚ, auto, el.energie
504 Kč/den při krátkodobém pobytu, tj. 1-3 dny,
478 Kč/den při pobytu v chatce delším než 3 dny
Sprcha

25 Kč - žeton

Poplatek za psa

58 Kč/den

Poplatek za parkoviště (pod občerstvením)

40 Kč/den

Poplatek za zábor místa pro postavení stanu, přívěsu
na dobu od 11.4. do 15.6.
Poplatek za postavený, ale neobsazený stan, karavan
27.4.-15.6. a 1.9.-7.10.
stan do 3 osob
stan nad 3 osoby
karavan
16.6.-31.8.

stan do 3 osob + osoba
stan nad 3 osoby + osoba
karavan + osoba

21 Kč/den
58 Kč/den
68 Kč/den
84 Kč/den
89 Kč/den
100 Kč/den
126 Kč /den

PAUŠÁL A) cena paušálu zahrnuje: 2 dospělé osoby, 1 děti nebo 1 student, 1
malý stan, 1 automobil + poplatek za RP
celkem 3675 Kč/za 1.měsíc, z toho popl.RP 900 Kč
za každý další měsíc 2727 Kč/měsíc, z toho popl. RP 900 Kč
PAUŠÁL B) cena paušálu zahrnuje: 2 dospělé osoby, 2 děti nebo 2 studenty, l
velký stan (karavan), l automobil + poplatek za RP
celkem 3990 Kč/za 1. měsíc, z toho RP 900 Kč
za každý další měsíc 3061 Kč/další měsíc, z toho RP 900 Kč

-3Paušál C) celosezónní celkem
14700 Kč
cena paušálu zahrnuje: 2 dospělé osoby, 2 děti nebo 2 studenty, l velký stan
(karavan), l automobil + poplatek za RP 2700 Kč.
Pokud dojde k objednání tohoto paušálu, musí být uhrazen nejpozději do
30.6.2018 v plné výši, jinak nelze tento paušál využít. Poplatky by byly
přepočítány.
V celosezónním paušálu není započítáno zimní stání karavanu, v ceníku je
uvedeno pod samostatnou položkou.
poplatek ze psa – paušál
557 Kč/měsíc
- tato položka lze použít pouze při zaplacení paušálu A) nebo B) nebo
paušálu celosezónního
Nájem z odběrného místa elektrické energie
Poplatek za 1 kWh – dle sazby ČEZ

3 Kč/den
6 Kč

Osoba s průkazem ZTP/P má na všechny poplatky 50 % slevu.
Poplatek za zimní stání karavanu činí

1344 Kč

Poplatek za zábor pozemku = poplatek za každý m2 pozemku užívaný mimo
oficiální část karavanu
21 Kč měsíčně/m2
Poplatek za zábor pozemku = poplatek za každý m2 pozemku užívaný mimo
oficiální část karavanu při platbě paušálem
95 Kč/m2
Přístřešek nad karavanem (pouze na pozemcích ve vlasnictví obce) 4200 Kč
Stáním pro karavan se rozumí plocha o výměře 70 m2.
Úschova kol

20 kč/den

Příplatek za nezaplacení v termínu + 3% za každý započatý měsíc.
Paušál pro parkování ubytovaných v rekreačním zařízení ČVUT
714 kč/měsíc
Ceník byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 19.3.2018.

