Městys Jince

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rada Městyse Jince stanoví v souladu * 5 odst. I písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s
17 tohoto zákona a s
nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ana základě 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Náklady na pořízení kopií (nebo výtisku z počítače)
1) Za pořízení jedné kopie formátu A4:
a) jednostranná
b) oboustranná

Cemobílá
2,- Kč
3,- Kč

Barevná
10,- Kč
20,- Kč

Cemobílá
3,- Kč
5,- Kč

Barevná
20,- Kč
40,- Kč

2) Za pořízeni jedné formátu A3:
a) jednostranná
b) oboustranná

3) Za poskytnutí kopie nebo tisku vjiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za
pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou městys za pořízeni
kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

2. Náklady na opatření technických nosičů
1)lksCD

10,-Kč

2)1ksDVD

10,-Kč

3) Jiný technický nosič dat

podle pořizovací ceny

4) Ukládání dat na vlastní technický nosič dat žadatele se nepřipouští z důvodu antivirové
ochrany.

3. Náklady na odeslání informací žadateli

1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
2) Náklady na balné pro zásilky v balících

20,- Kč

3) Informace se odesílají poštou doporučeně.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1) Pokud je poskytnuti informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace
činí hodinová sazba za práci jednoho zaměstnance 200,- Kč.

2) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého pracovníka.
3) O mimořádně rozsáhlé vyhledáváni se jedná tehdy, přesáhne-li doba výkonu práce jednoho
zaměstnance na vyhledání infonnace jednu hodinu.

5. Ostatní ustanovení
1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.
2) Pokud celkové náklady na poskytnutí informace žadateli na základě jedné jeho žádosti
nepřesáhnou 100,- Kč, bude tato informace poskytnuta bezplatně.
3) Na zá]dadě odůvodněné žádosti žadatele může z důvodů hodných zvláštního zřetele Rada
městyse rozhodnout o upuštění úhrady nákladů (zcela nebo zčásti).
4) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu městyse v úředních hodinách
nebo převodem na bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s.: Č. ú. 521705399/0800.
5) Sazebník byl schválen usnesením Rady městyse Jince č. 8/2017 ze dne 6.2.2017 a nabývá
účinnosti dne 72.2017

V Jincích dne 6.2.2017

RSDr. Josef Hála
Starosta

