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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pravidla pro poskytování obecně prospěšných služeb společností Služby Hnojník, o.p.s. (dále
jen pravidla), jejíž jediným zakladatelem je Obec Hnojník, jsou vydána na základě Zákona č.
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. V §2, odst. 1, písmeno b) tohoto zákona
je uvedeno, že obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za
předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
Pravidla dále navazují na bod 4. Zakladatelské listiny o založení obecně prospěšné společnosti
Služby Hnojník, o.p.s. ze dne 22.8.2012 .

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb:
a)

veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány všem osobám bez rozdílu na
základě rovných nároků na jejich poskytování,

b)

veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány dle předem stanovených a
pro všechny uživatele stejných pravidel, která budou veřejně dostupná,

c)

veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány uživatelům na bázi

d)

neziskovosti, případný zisk bude použit na poskytování obecně prospěšných služeb,
veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány přímo společností nebo
budou touto společností zajišťovány smluvně v souladu s posláním o. p. s.

2. DRUHY POSKYTOVANÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
2.1.
V souladu s výpisem obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v
Ostravě ( oddíl O, vložka 1142) poskytuje společnost Služby Hnojník, o.p.s. následující
druhy obecně prospěšných služeb:
a)

Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě

b)

Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení

c)

Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii
Zpracování studií a projektů z této oblasti

d)

Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních,
charitativních, společenských a zájmových aktivit

e)

Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce

f)

Poskytování informací, projektování a podpora podnikatelských aktivit a aktivit obcí
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2.2.
V rámci doplňkové činnosti má společnost Služby Hnojník, o.p.s. živnostenské oprávnění
k těmto dalším činnostem:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizované ze
zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
d) vodoinstalatérství, topenářství
e) hostinská činnost

3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Obecně prospěšné služby jsou společností Služby Hnojník, o.p.s. poskytovány na základě
objednávek,
které
mohou
být
podávány
do
sídla
společnosti:
> písemně na adresu:
> telefonicky na číslo
elektronickou poštou

Služby Hnojník, o.p.s., 739 53 Hnojník 67
736 459 332
sluzby@sluzbyhnojnik.cz

> ústně v sídle společnosti na výše uvedené adrese
Objednávky jsou uspokojovány v pořadí v jakém jsou podávány, až do vyčerpání kapacity
společnosti pro příslušnou obecně prospěšnou službu.
Fakturace poskytnutých obecně prospěšných služeb je prováděna v souladu se zákonem na
uplatnění daně z přidané hodnoty.

4. SPECIFICKÝ CENÍK K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
V této kapitole je uveden ceník obecně prospěšných služeb vztahující se k jednotlivým druhům
těchto služeb. Tento ceník se použije prioritně pro ocenění poskytnuté služby. Pokud jej
nebude nutno použít s ohledem na to, že není zde poskytovaná služba specifikována, použije
se všeobecný ceník uvedený v kapitole 5.
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4.1. Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení, odvoz tříděného
odpadu – sběrný dvůr
a) údržba a opravy komunikací, zemní práce bez mechanizace

190,- Kč/hod.

b) řemeslnické práce (dopravní značení, příslušenství komunikací)

250,- Kč/hod.

c) odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací ruční

200,-Kč/hod.

d) odklízení sněhu, čištění a úklid mís. komunikací s použitím malotraktor

450,-Kč/hod.

e) odklízení sněhu, čištění a úklid míst komunikací s použitím traktoru Zetor 650,-Kč/hod.
f)

čištění místních komunikací zametacím vozem

395,-Kč/hod.

g) odvoz tříděného odpadu s použitím auta IVECO

25,- Kč/ km

h) nakládka a vykládka tříděného odpadu (účtování po 15 min.)

400,- Kč/hod.

i)

150,- Kč

přistavení kontejneru

4.2. Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii
a) kosení a úklid trávy s použitím motorových sekaček

300,-Kč/hod

b) kosení a úklid trávy s použitím křovinořezů

350,-Kč/hod

c) kosení a úklid trávy s použitím malotraktoru

450,-Kč/hod

d) mulčování ploch s použitím traktoru Zetor

600,-Kč/hod

e) práce s motorovou pilou (kácení a ořezy stromů apod.)

380,-Kč/hod

f) doprava materiálu traktorem s vlečkou

40,- Kč/km

g) manuální pracovník – lehčí práce ( hrabání listí apod. )

200,- Kč/hod

h) manuální pracovník – těžší práce ( zemní a lesní práce apod. )

240,- Kč/hod

i)

štěpkování ( v ceně je řidič – strojník , další pracovník dle položky 4.a )
bez odklízení štěpky (majitel si ji ponechá)
s odklízením štěpky (o.p.s. si ji odveze)

j)

1 000,- Kč/hod (+ doprava 500,- Kč/Mhod.)
700,- Kč/hod (+ doprava 500,- Kč/Mhod.)

vytahování kulatiny s přiblížením na odvozní místo :
lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.)

600,-Kč/hod.

k) kontrola stavu oplocení

180,- Kč/hod

l)

240,- Kč/hod

instalace , čištění a doplňování feromonových lapačů
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4.3. Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních,
charitativních, společenských a zájmových aktivit
a)

příprava programu, koordinace a zajištění akcí

400,-Kč/hod.

4.4. Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce
a) opravy a údržba, řemeslné práce

300,-Kč/hod.

b)

malířské, lakýrnické a natěračské práce

200,- Kč/hod.

c)

úklidové práce

200,- Kč/hod.

5. VŠEOBECNÝ CENÍK KE VŠEM DRUHŮM OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Druhy obecně prospěšných služeb, na které nelze použít žádnou z položek uvedených
v kapitole 4 pravidel, jsou oceňovány hodinovou sazbou a v případě zajišťování prostřednictvím
jiného dodavatele procentuální sazbou z hodnoty dodávky. V rámci všech předepsaných druhů
služeb jsou stanoveny následující sazby:
a) smluvní zajišťování prací, služeb a materiálu prostřednictvím jiného dodavatele
dodavatelem fakturovaná cena dodávky + 5% z hodnoty dodávky na režijní náklady.
b) doprava pracovníků, materiálu a nářadí na místo výkonu jednotlivých druhů obecně
prospěšných služeb dopravními prostředky společnosti:
dle rozsahu činnosti

10 až 20,-Kč/km

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01. 07. 2021 a jsou závazná pro všechny zaměstnance
společnosti, a to zejména při vyřizování objednávek uživatelů obecně prospěšných služeb, projednávání
smluv, fakturaci a účtování těchto služeb. Všechny ceny uvedené v těchto pravidlech jsou bez DPH.
Minimální zúčtovací jednotkou je ½ hodina.
Změny a doplnění pravidel se provádějí formou dodatků nebo vydáním nových pravidel, jimiž
se ruší účinnost pravidel dosavadních.
V Hnojníku dne 21.6.2021
Renáta Klodová
ředitelka společnosti
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