Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 324/56/2022
ze dne 25.2.2022

ke schválení ceníku vytěženého dřeva určeného k volnému odprodeji
jako palivové dřevo
Rada obce Zdiby

I.

Ruší
ke dni 28.2.2022 „Ceník dřeva – prodej občanům“ který byl schválen usnesením rady
obce č. 299/50/2021 ze dne 5.11.2021;

II. Konstatuje
že vzor žádosti o prodej palivového dřeva z obecního majetku obce Zdiby schválený
usnesením č. 299/50/2022 ze dne 5.11.2021 zůstává nadále v platnosti;

III. Schvaluje
s účinností od 1.3.2022 „Ceník dřeva – prodej občanům“ který je přílohou č. 1
tohoto usnesení;

IV. Ukládá
Obecnímu úřadu Zdiby zveřejnit schválený ceník dle čl III. tohoto usnesení na úřední
desce obce Zdiby a webových stránkách obce Zdiby.
Termín: neprodleně
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

starostka

Příloha č. 1:

Ceník palivového dřeva (od 1.3.2022)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 324/56/2022
Toto usnesení navazuje na usnesení rady obce Zdiby č. 299/50/2022 ze dne 5.11.2021.
Usnesením je předkládána úprava Ceníku palivového třeba s tím, že ke stanoveným částkám bude
připočteno DPH ve výši 15 %. Utržené finanční prostředky jsou příjmem do rozpočtu obce.
Dříví určené k prodeji bude nabízeno netříděné, rozdělené pouze do kategorií: dřevo jehličnatých
stromů a dřevo listnatých stromů s podkategorií rozdělnou na tvrdé a měkké dřevo. Ceny jsou
stanoveny za 1 prm (prostorový metr). Odvoz dříví bude zájemcům umožněn po dohodě buď
z určeného místa (centrálního sběrného místa – které je však dále nutno případně vytvořit, nebo
přímo z místa kácení).

Příloha důvodové zprávy:
-

Věstník Ministerstva zemědělství – vyhlášení průměrné ceny dřeva

Ceník palivového dřeva – nekráceného
Platný od 1.3.2022

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 prmr (prostorový metr rovnaný)
Nekrácené (různé délky v rozmezí 1–4 m)
Sortiment

třídění

Cena za 1 prmr
při vlastním odvozu
z místa kácení

Cena za 1 prmr
při vlastním odvozu
z deponie (uložiště obce)

Jehličnaté

Mix dřevin

600,- Kč

750,- Kč

Listnaté měkké

Mix dřevin

600,- Kč

750,- Kč

Listnaté tvrdé

Mix dřevin

800,- Kč

950,- Kč

K cenám uvedeným výše bude připočtena DPH ve výši 15 %.

Typ dříví – kategorie
Tvrdé listnaté dříví:

dub, buk, habr, javor, jasan, akát, třešeň, jilm, jabloň

Měkké listnaté dříví:

osika, topol, lípa, vrba

Jehličnaté:

smrk, borovice

Jiné, výše neuvedené, budou zařazeny pod příslušnou kategorii dle svého typu jednotlivě.
Přepočet 1 prmr* (prostorový metr rovnaný) na m3
• jehličnaté 1 prmr = 0,64 m3
• listnaté 1 prmr = 0,54 m3

Pouze vlastní odvoz. Obec nezajišťuje odvoz anebo rozvoz dříví!

V případě více zájemců a omezeného množství dříví má přednost osoba s trvalým bydlištěm
v obci Zdiby.

* pro bližší představu: kostka s hranou 1 metr vyplněná uloženým/srovnaným dřevem s mezerami.
Vídáte například jako dřevo v lese uložené do „metrů“.

