Obec Mikulovice
Valčíkovač.p. 52, pošta Pardubice,

PSč 530 02

Sazebník úhrad za poskytování informaci
obec Mikulovice v souladu s f 5 odst.l písm.j zákona č ]06/1999 Sb'' o svtlbodném přístupu k
informacím, v platném znění, ve spojení s s ]7 tohoto zákona a s nařízením vlády č.l73/2006 sb.,
o zósadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poslq,tovaní informací podle zókona o
svobodném přístupu k informacínt, a na základě $ 1 02 odst' 3 zókona č' ] 28/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)' v platném znění, tento sazebník úhrod za poslqtování informací (ddle jako
" sazebník''
).

čl. I'
Náklady na poříxení kopií

l.

Za pořízeníjednéčernobílékopie.formátu A1:

a)
b)

jednostranná..'
oboustranná.'..'

..'..' '...'...'2,-Kč
... '1'- Kč

2. Za pořízeníjedné černobílékopie íorm(itu A3:

a)
b)

3

iednostranná'.'
oboustrannó....'

.

'.' ''...' '.'3'- Kč
..' . '.'..6,- Kč

' Za tisk na černobílétiskárně (ornát Á1, jednostranný)
jedna stránka...
....2'-Kč

jinémformátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za
pořízení kopie u komerčního poS]qtovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení klpie
nebo tisku bude u tohoto poslq,tovatele povinna uhradit.
1' Za poslrytnutí kopie nebo tisku

v

5'V případě informací obsažených v publikacích q tiskoýinách vydávaných obcí se výše úhrady
stdnoví ve výši ceny ztl příslušnývýtisk, poslq,tuje-li se informace formou prodeie tohoto výtisku'

čl' II.
Náklady na opatření tecltnických nosičit tlut

1'
2'
3.

CD.''
1 ks DVD'..
] ks

Jiný techniclq, nosíčdat

'..1 5'-

'.

.'.25'... ... ' '.dle

Kč
Kč

pořizovací ceny

Pokud žadatel posb)tne ýlastní techniclql nosič dat, na který bude možnépožadovanéinJbrmace
zqznamenat, nebude úhrada tohotO nť]kladu uplatňovóna^

čl' III.
Núklacly na odeslání informací žadatel.i
1.

Náklady na poštovníslužby budou vyčísleny dle ceníku Česképošty s. p'

2.

V

info

případě osobního odběru pclžadovaných ínformacínebude úhrada nákladů na odeslání
r

mac í žadat e l i uplcltňov ána'

čl. IV.

Ntikhdy na mimořódně rozstíhIévyhIetlávóní informací
1 . V případě mimořádně rozsáhlého vyhledóvání informací se stanoyí sazba úhrady za každou i
Započalou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,- Kč, herá je odvozena od
ročníchnák]adů na platy zaměslnanců obce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací více pracovníky bude úhrada dtina součtem častek připadajících na každého
pracovníka.

2' Vznihlou-li při mimořádně rtlzsahlém vyhledóvaní informacijiné osobní náklady (např.
naklady najízdné), budou tyt() účtoványna základě índividuální kalkulace.

čI. V'

ostatní ustanovení
]

p

. Celková výše úhrady je dána součtem.lednotlivých nákladů spojených s poslrytnutím
o ža dov aný c h i nÍor m ac í.

2. Z důvodu hcldných zvlóštního zřetele můžeSlarosta obce od úhrady nákladů zce]a nebo zčásti

upustit na základě žódosti žadatele'
3. Žadatel můžeúhradu provést buď ý hotoýosti y pokladně obecního úřadu v úřet]ních
hodinóch nebo převodem na bankoýní účetobce ] 205 502 3 59/0800.

4. Tento sazebník nabývá účinnosti1. ]' 2019.

v Mikutovicich
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Slavomír Meduna
starosta obce

