OBEC PŘEDSLAV
PŘEDSLAV 53
339 01 KLATOVY

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Starosta Obce Předslav stanoví v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací
(dále jen„sazebník“):
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1.

Za pořízení kopie formátu A4:
a) jednostranná .................................... 2,- Kč
b) oboustranná .................................... 3,- Kč

2.

Za pořízení kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................... 3,- Kč
b) oboustranná ................................... 4,- Kč

3.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou
prodeje tohoto výtisku.

čl. II.
Náklady na pořízení technických nosičů dat
1.

1 ks CD (pokud tuto formu vyžaduje žadatel) ........................ 10,- Kč

2.

1 ks DVD (pokud tuto formu vyžaduje žadatel) ..................... 15,- Kč

3.

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné
pořizovací ceny.

čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1.

Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu budou vyčísleny ve výši
skutečných nákladů dle platného ceníku provozovatele poštovních služeb.

2.

Náklady na balné se nehradí.

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

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za
každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem:
a) účetní ................. 200,- Kč
b) starostou obce .... 300,- Kč.
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací
více pracovníky bude výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého
pracovníka.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nebudou účtovány náklady
uvedené v čl. I.

2.

Bude-li obec požadovat za poskytnutí informace úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost
spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

čl. V.
Ostatní ustanovení
1.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 20,- Kč
nebude úhrada požadována.

2.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo
zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3.

Žadatel může úhradu provést v hotovosti, v úředních hodinách v pokladně OÚ, převodem
nebo poštovní poukázkou. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací
pouze převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet obce č. 5825351/0100.

4.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60
dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po
dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

5.

Tento sazebník se stanoví na účetní období r. 2014.

Předslav 3.2.2014
Místo a datum vydání

Šindelář Petr v.r.
starosta obce

