Spis Zn.: Info 106/175/2014/27/GJ
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žádost o poskytnutí informací
Žádost o poskytnutí materiálů k dětskému hřišti, které je umístěno vedle obecního
úřadu a to konkrétně o všechny nabídky firem, které byly osloveny obcí, nebo které oslovily
obec samostatně a předmětem bylo dodání herních prvků, dále o informaci, která firma herní
prvky dodala a jaké byly finanční náklady na dané herní prvky. Dále žádost o informaci –
celkové náklady na vybudování dětského hřiště roztřídit na náklady na materiál, náklady na
stavební práce (plat zaměstnanců nebo firmy) a na ostatní vzniklé náklady. Na závěr žádost o
sdělení informace v jakém rozsahu je kompletní dokumentace k výstavbě dětského hřiště,
tedy přesný počet listů a jejich formát, to aby sdružení v případě žádosti o tyto materiály
zohlednilo způsob jejich poskytnutí tak, aby oboustranně byla co nejmenší finanční náročnost
na poskytnutí těchto materiálů.
Žádá: Za lepší život v Kopřivné, o. s. IČO : 02329883, Kopřivná 13, 788 33 Hanušovice
Poskytnutá informace – Výzva k úhradě
Vážený pane, předsedo občanského sdružení ʺZa lepší život v Kopřivné ʺ,
k Vaší žádosti ze dne 12.5.2014 , dodané do DS 10. 5. 2014 Vám sděluji následující:
K dotazu na celkové náklady na vybudování dětského hřiště ke dni 30. 4. 2014 činí: 632 165,79,- Kč
V současné době není možno z technických důvodů Vámi požadované materiály poskytnout jinak než
v papírové formě. Obecní úřad nedisponuje zařízením, na kterém by bylo možno Vámi požadované
materiály převést do jiného formátu.
Proto Vám dáváme možnost do těchto materiálů nahlédnout v budově OÚ Kopřivná v úřední dny
pondělí, středa v době 7.00 – 11.00, 11.30 – 17.00 hod. V neúřední dny po dohodě.
Náklady na pořízení kopií a mimořádné vyhledávání požadované dokumentace k dětskému hřišti:
Formát A3 – 1x kopie
Formát A4 – 117x jednostranná kopie
Formát A4 – 21x oboustranná kopie
Dále Vám jsou účtovány náklady na mimořádné vyhledávání z důvodů, že pracovnice, která se věnuje
běžné pracovní činnosti byla pověřena úkolem v vyhledat dokumentaci za období 2011 – 2013. Tato
činnost nespadá do její běžné pracovní náplně, jde o mimořádné vyhledávání informací, které běžně v
pracovní náplni a neprovádí. Nejsou ani v její pracovní náplni.
Náklady Vám jsou účtovány dle platného sazebníku úhrad za poskytování informací.
Náklady na pořízení kopií: formát A3 1x á 2,- Kč = 2,-Kč (jednostranná kopie)
Náklady na pořízení kopií: formát A4 117x á 1,- Kč = 117,-Kč (jednostranná kopie)
Náklady na pořízení kopií: formát A4 21x á 2,- Kč = 42,-Kč (oboustranná kopie)
Mimořádné vyhledávání: 5,5 hodiny = 550,- Kč
Celkové náklady na pořízení kopií a mimořádné vyhledávání: 711,- Kč.
Úhradu nákladů zašlete na účet č. 22225841/0100, VS 17527, nebo osobně na pokladně nadepsaného
úřadu nejpozději do 13. června 2014.

Poskytnutá informace odeslána dne 5. 6. 2014 datovou schránkou.
Informace byly poskytnuty žadateli v plném rozsahu.
Informaci vypracovala: Gerešová Jana, starostka obce

