Sazebník úhra d za poskytování informací
Obec Libědice stanový v souladu s § 5 odst. 1- písm. f) zákona č. 106/Lgg9 5b., o svobodném
PřístuPu k informacím, v platném znění, ve spojenís § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády
Č,17312006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím/ a na základě 102 odst. 3 zákona
§

Č. 128/2000 Sb.,

o

obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad

za poskytování informací (dále jako ,,sazebník''):

č!. !.
Náklady na pořízení kopií
]". Za pořízeníjedné černobílékopie, nebo vyťštění,ve formátu 44:

a) jednostranná
b) oboustranná

2,
3.
4,

....,,..,.,..
.....,,........

2,- Kč
4,- Kč

Za pořízeníjednéčernobílékopie, nebo vyťštění,ve formátu 43:

a) jednostranná ...,...,,..,.
b) oboustranná.,...,.........

4,- KČ
8,- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie, nebo vyťštění,ve formátu 44:

a) jednostranná
b) oboustranná

....,......,.
,....,.,,,..,..

L2,-

KČ

24,- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie, nebo vyťštění,ve formátu A3:

a) jednostranná ,.....,..,...
b) oboustranná,..,...........

5, V

24-

KČ

4B,- Kč

PříPadě informací obsažených v publikacích a ťskovinách vydávaných obcí se výše
ÚhradY stanoví ve výši ceny za příslušný výťsk, poskytuje-|i se informace formou prodeje

tohoto výťsku,

č!. ll.
Náklady na opatření technických nosičŮ dat

1.
2.
3.

4.

CD
1 ks DVD
]. ks

].O,- Kč

Jiný technický nosič dat

.,....,....,

..,,,... 15,- Kč
podle pořizovacíceny

Pokud Žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možnépožadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

ěl. lI!.
Náklady na odeslání informací žadateli
1", Náklady na poštovníslužbybudou vyčíslenydle ceníku Česképošty s, p. Náklady na balné
účtoványnebudou.

2, v

případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.

ěl. lV.
Náklady na mimořádně rozsáhté vyhledání informací
V PříPadě mimořádně rozsáhlého vyhledání informacíse stanovísazba úhrady
za každou
i zaPoČatou hodinu vyhledáváníjedním pracovníkem ve výši
3oo,- Kč, která je odvozena
od roČníchnákladŮ na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro
rok zo1g,
V PříPadě mimořádně rozsáhlého vyhledání informacívícepracovníky
bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každéhopracovníka.
Vzniknou-li Při mimořádně rozsáhlém vyhledáníinformacíjiné osobnínáklady (např.
nákladY na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuálníkalkulace.

ě!. V.

ostatní ustanovení
Celková výŠeÚhradY je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnuťm
PoŽadovaných informacÍ. JestliŽe celková výše úhrady nákladů nepřesáhne ].o0,- Kč,
nebude úhrada požadována.
2.

Z dŮvodu hodných zvláŠtníhozřetele můžestarosta obce od úhrady nákladů
zcela nebo
zčásťupusťt na základě žádosť žadatele.

Žadatel mŮŽe Úhradu provést bud'v hotovosť v pokladně obecního úřadu v
úředních
hodinách nebo převodem na bankovní účetobce č,: to7-3o7g782l7/oloo (Komerční
banka, a.s.)

4,

Saze§ník byl schválen usnesením zastupitelstva obce Libědice ze dne ...
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