
ObecStarýMut@
sazebník úhra ď za poskytování informací

obec Stary Mateřov stanoví v souladu s § 5 odst, 1 písm. f ) zákona č, 10611999

Sb., o ruóbod.rérn přístupu k informacím, v platném znéni, ve spojení s § 17

tohoto zákona a s nářizenim vlády č. 17312006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a

licenčních odměn za poskýo,runi informací podle zákona o svobodném přístupu

k informacím, a nu ,awáaě § 102 odst. 3 zákona é. 12812000 Sb,, o obcích

(obecní zíizení), v platném znéni, tento sazebník úhrad za poskytování

informací (dále jako,,sazebník"):

čt. t.
Náklady na pořízení kopií

L Za poÍizení jedné černobílé kopie/tisk formátu A4:

a) jednostrunná """""""" 2 Kč

Uj oboustranná ......., """" 4 Kě

2. Za poíízeníjedné barevné kopie/tisk formátu A4:

a) jednostranná 10 Kč

bj oUoustranná...,..,. 15 Kč

3. Zapos§tnutí kopie nebo tisku v jiném formáu bude účtována skutečná cena

,u poiír"ni t<opie u komerčního posi<yovatele kopírovacích služeb, kterou obec

za poíízení kopie nebo tisku bude u tohoto pos§tovatele povinna uhradit,

4. v případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí

se úš. úhrady stanoví ve rlýši .lny za příslušný výtisk, pos§tuje_li se

informace formou prodeje tohoto ýtisku,

čt. tt.
Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD ........,. 15 Kč

2. 1 ks DVD ,.....,......,.. " 25 Ké

3. Jiný technic§ nosič dat .......... "" podle pořizovací cenY

pokud žadalel pos§tne vlastní technický nosič dat, na ktený bude možné

požadované informa ee Zazflamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována,
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Cl. ilI.
Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České poš§ s. p,

2. y píípadě oiobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladŮ

na odeslání informací žadate|i uplatňována.

čt. tv.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimoř ádné rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba ÚhradY

zakaždou i zapoéator,r hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve vÝŠi 270 KČ,

která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle

schválóného rozpočtu pro rok 2019, V případě mimořádně rozsáhlého vYhledání

informací více praco""it y bude úhrada dána součtem částek přiPadajících na

každého pracovníka.

2. vzniknou_li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní

náklady (např. náktudy na jizdné). budou tyto účtov ány na zák1adé individuální

kalkulace.

čl. v.
ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotliv/ch nákladů spojených

s poskytnutím požadovaných informací,

2, z dtwodu hodných zvíáštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů

zce|aneb o zčásti upu stit na základé žádostí žadate|e,

á. Žuaur"l může úhradu provést bud, v hotovosti v pokladně obecního úřadu

v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní učet obce

l07 -675710297101'00,
4. Tento sazebník se stanoví na účetní období _ kalendářní rok 2019,

Ve Starém Mateřově dne 31. prosince 2018

oBEc
STARÝ MATEŘOV
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pavel sehnoutek

starosta obce
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