Příloha č. ]

ke

Směrnici č. 3/2013

Sazebník úhrad za poskvtování informací
(dále jako,,sazebník"):

obec Kopřivná stanoví v souladu s $ 5 odst. 1 písm. Í) zákona ě. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném zněni, ve spojení s $ 17 tohoto zákona a s nařízením vlády
č. 17312006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčníchodměn za poskytování informací
podle zěů<ona o svobodném přístupu k informacím, a na základě $ 102 odst. 3 zákona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), v platném znéni, tento sazebník:

čl. I.
Náklady na pořízení kopií

L Zapořizení

jedné černobílékopie formátu A4:

. jednostranná .
. oboustranná.
2. ZapoÍízeníjedné černobílékopie formátu A3:
. jednostranná
. oboustranná .
3. Zatisk na tiskárně (formát A4, jednostranný)
. čemobílá- jedna stránka
. barevná - jedna stránka

1,-

Kč

......' 2,- Kě

..2,-Kě

4'- Kč

Kč
3'- Kč
1,-

čl. il.

Náklady na opatření technických nosičůdat
Náklady za opatŤení technických nosičůdat (CD, DVD, jiný technický nosič dat) budou
účtoványpodle skuteěné pořizovací ceny.

čl. ilI.
Náklady na odeslání informací žadateli
Nríklady na poštovní služby budou vyčíslenydle ceníku Česképošty s.p. Náklady na balné
účtoványnebudou.
2. Y připaďě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.
1.

čl. Iv.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
1.

Vpřípadě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady zakůd,ou
započatou půlhodinu vyhledáváníjedním pracovníkem ve výši 50,- Kč, kteráje
odvozena
od ročníchnákladů na platy zaměstnanců obce podle schváíeného rozpočtu pro rok
2012.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na kaŽdého pracovníka.
vyhledáváni informací půlhodinu, nebude úhrada účtována.

2. Nepřesáhne-li

3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém lyhledání informací jiné osobní nríklady (např.
náklady na jízdné,zhotovení snímku pomocí digitálního přístroje)' budou tyto účtovány
na
základě individuální kalkulace.

čl. V.
ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených sposkytnutím
poŽadovaných informací. JestliŽe celková výše úhrady nákladí ňepresahne
10-0,- Kč'
nebude úhrada požadov áta.
2. Z dtxodu hodných zvláštního zřetele můŽe starosta obce od úhrady nákladů
zcela nebo z

části upustit.
3. Zadatel můžeúhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách, přiloženou sloŽenkou nebo převodem zúčtuna bankovní účetobce
u KB č. ú.
22225841t0100.
4. Sazebník byl schválen usnesením na 18. Zasedání Zo Kopřivná dne 19.I2.2OI3
s platností
od 20.12.2013.

Jana Gerešová
starostka obce
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