Příloha č' 1 ke Směrnici č. 3/2013

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

obec Kopřivná stanoví v souladu s $ 5 odst. 1 písm. Í) zákona č. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s $ 17 tohoto zákona a s nďízením vlády
č. 17312006 Sb.' o zásadách stanovení úhrad a licenčníchodměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě $ l02 odst. 3 zákona ě.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), v platném zněni, tento sazebník:

čl. I.
Náklady na pořízení kopií
l. Zapořizení jedné čemobílékopie formátu

. jednostranná
. oboustranná.
2' Zapořizení jedné ěernobílé kopie formátu ,A,3:
. jednostranná.
. oboustranná.....
. Za tisk na tiskárně (formát 44, j ednostranný)
. čemobílá_jednastránka
. barevná - jedna stránka

,A.4:

1,-

Kč

2,-Kč
..2,-Kč

.....4,- Kč

3

.......

l,-Kč
3,-

Kč

čl. u.

Náklady na opatření technických nosičůdat
Naklady za opatření technických nosiěů dat (CD,
účtoványpodle skutečnépořizovací ceny'

oío, jiný technický

nosiě dat) budou

čl. nI.
Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovníslužby budou vyčíslenydle ceníku Česképošty s.p. Náklady na balné
účtovanynebudou.
2. V případě osobního odběru poŽadovaných informací nebude úhrada nríkladůna odeslání
informací žadateli upl atňována.
1.

6

čl. Iv.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
1.

Vpřípadě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady zakaždou
započatou půlhodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 50,- Kč, která je odvozena

od ročníchnákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 2012.
V případě mimořádně rozstíhlého vyhledávríní informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na kaŽdého pracovníka.
2. Nepřesáhne-li vyhledáváni informací půlhodinu, nebude úhrada účtována.
3' Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledrání informací jiné osobní nríklady (např.
naklady na jizdné, zhotovení snímku pomocí digitálního přístroje), budou týo účtovány na
základé individuální kalkulace.

čl. v.
ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dana součtem jednotlivých nákladů spojených sposkýnutím
poŽadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nakladů nepřesáhne 100,- Kč,
nebude úhrada poŽadována.

2. Z dtyodu hodných zvláštního zřete|e můŽe starosta obce od úhrady nákladů zce|a nebo z
části upustit.
3. Zadate| můžeúhradu provést buď vhotovosti vpokladně obecního uřadu vúředních
hodinách' přiloženou sloŽenkou nebo převodem zúčtuna bankovní účetobce u KB č. ú.

2222584UU00.

4. Sazebník byl schválen usnesením na 18. Zasedáni

od20.12.2013.

Zo Kopřivná dne l9.l2.20l3

Jana Gerešová
starostka obce

s platností

