Sazebníkúhrad za poskytováníinformací
obec Lešany stanovív souladu s $ 5 odst. 1 písmf) zákona č.|0611999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s 17 tohoto zékona
a s nařízením
$
vlády č.|7312006 Sb, o zásadách stanoveníúhrad alicenčních odměn zaposkytování
informací podle zákona osvobodném přístupukinformacífr, dnazákladě
$ tózodst.
3 zákona č. 12812000Sb., o obcích v platném znění,tento sazebník úhrad'a poskyt
ování
informací(dálejen''sazebník'').
I.
Nák|ady na pořízeníkopií
I. ZapoÍízeníjedné
černobílé
kopie formátu 44:
- jednostranná
- oboustranná..........

3.-- Kč
5,--Kč

ZapoÍízeníjednéčernobílé
kopie formátu ,A.3:
- jednostranná
- oboustranná...........

5,-- Kč
8,-.Kč

Zapořízeníjednébarevnékopie formátu A4 ze scaneru:
- jednostranná
- oboustranná..........

15.--Kč
30,-.Kč

3. Scan požadované
informace kopie formátu ,A.4:
-

Jednostranná

l0.-- Kč

4.Za poskýnutí kopie vjiném formátu nebo barvě bude účtovánaskutečná
cena
zapořízení kopie u komerčníhoposkytovatelekopírovacíchslužeb,kterou bude
obec
zapoÍízeníkopie u tohoto poskyovatele povinna uhradit.
il.
Nák|ady na opatření datových nosičů
l. 1 ks CD

. . . 2 0 , -K- č

2. 1 ks DVD.

...20,--Kč

3. Jiný technickýnosičdat......dlepořizovacíceny
Pokud žadatelposkytne vlastní datový nosič,na kteý bude možnépožadovanéinformace
zaznamenat,nebude úhradatohoto nákladu uplatňována.

III.
Nák|ady na odeslání inform acížadateli

t. Náklady na poštovníslužby budou vyčíslenydle ceníku Česképošty s.p..
Náklady
na balnénebudouúčtovány.

2 . V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada
nákladů
na odesláníinformací po žadate|ipožaďována.
IV.
Nák|ady na mimořádné rozsáhlévyhtedáváníinformací
1 . V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví
sazby úhrady
zakaždou i započatouhodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve vyši
20O,-- Kč,
která je odvozena od ročníchnákladůna pláty zaměstnancůobce podie
schváleného
rozpočtu pro rok 2017. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání
informací
více pracovníky bude úhrada dána součtem částek pripáoajicictr
na každého
pracovníka.

2 . Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlémvyhl edáváníinformací jiné osobní
náklady
(např. náklady na jízďné),budou tyto účtovány na zákIaděindividůální
kalkulace.

v.
Ostatníujednání
l. Celková vyše úhradyje ďána součtemjednotliqých nákladůspojených poskýnutím
s
požadovanýchinformací.

2 . Žadate| můžeúhraduprovéstbuď v hotovosti v pokladně obecníhoúřaduv úředních
hodinách nebo převodem na bankovní účetobce č.účtu1l82 |70|10100"variabilní
symbol 9166.

3 . Z důvodůhodných zvláštníhozřeteIemŮžestarostaobce od úhradynákladů zcela,

nebo zčástiupustit na základě žádosti žadate|e.
Tento požadavekmusí bý odůvojněn
a obsaŽenjižv žádostio poskynutí informace.

4 . Tento sazebníkse stanovína obdobíod 1. ledna 2O|8do 31. prosince2018.
5 . Sazebníkbyl schválenusnesenímč.2zastupitelstva
obce Lešanyze dne8.1|.2017

V Lešanechdne 9,1l.20|7
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