Sazebník o stanovení úhrad nákladů za poskytování informací

Sazebník
o stanovení úhrad nákladů za poskytování informací
Stanovení výše úhrady za poskytování informací v souladu
se zákonem a nařízením vlády
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, žadatel podle zákona a nařízení vlády uhradí podle sazebníku úhrad nákladů
povinného subjektu náklady za poskytování informací. Výše úhrady se stanoví jako součet
dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů
dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Povinný subjekt
stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních
případech stanoví povinný subjekt výši úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména
na základě individuální kalkulace nákladů.
Částka, do jejíž výše nebude po žadateli požadována úhrada nákladů vzniklých na základě
jedné žádosti je stanovena na 50,00 Kč.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací povinného subjektu:
a) za pořízení kopií na kopírovacím stroji formát:
• formát A4 jednostranná …. 2,00 Kč
• formát A4 oboustranná ….. 3,00 Kč
• formát A3 jednostranná …. 4,00 Kč
• formát A3 oboustranná ….. 6,00 Kč
za pořízení kopií na tiskárnách PC – černobílý tisk
• formát A4 jednostranná …. 2,00 Kč
• formát A4 oboustranná ….. 4,00 Kč
za pořízení kopií na tiskárnách PC – barevný tisk
• formát A4 jednostranná …. 10,00 Kč
• formát A4 oboustranná ….. 15,00 Kč
b) za opatření technických nosičů dat za 1 kus
• disketa ……………………. 10,00 Kč
• CD ………………………… 10,00 Kč
• DVD ………………………. 20,00 Kč
c) na odeslání informací žadateli - balné pro zásilky v balících 20,00 Kč, náklady
na poštovní služby (dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb)
d) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - hodinová paušální sazba za práci
zaměstnance města Jevíčka 200,00 Kč
e) úhrada nákladů bude žadatelem uhrazena na pokladně MěÚ Jevíčko a žadateli bude
předáno potvrzení o úhradě nebo platbou převodem z účtu na základě sdělených popř.
zaslaných údajů k platbě
Schváleno usnesením Rady města Jevíčko č. 17/77 ze dne 30. 9. 2013.
Účinnost od 1. 10. 2013.
Bc. Pavel Sedlák, v. r.
tajemník MěÚ Jevíčko
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