OBEC PŘEDENICE
Okres Plzeň – jih

Zastupitelstvo obce Předenice
přijímá na základě nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn tato pravidla, kterými se upravuje výše úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím

pravidla č. 1 / 2007
1. Celková výše úhrady se skládá z jednotlivých kalkulovaných částek vynaložených
přímých nákladů uvedených v příloze těchto pravidel za:
a. pořízení kopií
b. opatření technických nosičů dat
c. odeslání informací žadateli
d. mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
2. Celková výše úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny
3. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje takové vyhledání, které vyžaduje
více než čtvrt hodiny práce úředníka. Hodinová sazba nákladů na mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací se počítá za druhou a každou další započatou
čtvrthodinu
4. Požadovaná informace bude žadateli vvydána proti předložení dokladu o zaplacení
úhrady nákladů
5. Tato pravidla se použijí i pro úhrady nákladů spojených s poskytováním informací
podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
6. Tato pravidla byůa schválena usnesení ZO 10/07 ze dne 8.10.2007 s účinností od
9.10.2007

V Předenicích dne 8.10.2007

Přednice 7, 332 09 Štěnovice
tel.fax. 377916281

Email – predenice@predenice.cz
www.predenice.cz

OBEC PŘEDENICE
Okres Plzeň – jih

Příloha k pravidlům ZO č. 1/2007

Výše úhrad nákladů na poskytování informací pro rok 2007
1. Pořízení kopií tiskárnou

– formát A4 ČB ......
- formát A4 ČB oboustranný ...
- formát A4 B .....
- formár A4 B oboustranný

1,70Kč
3,20Kč
2,70Kč
5.20Kč

2. Pořízení kopií kopírkou

- formát A4 ČB.....
- formát A4 ČB oboustranný

0,70Kč
1,10Kč

3. Náklady na pořízení technických nosičů dat
- disketa.......
- CD ........
- DVD ..........
4. Náklady na odeslání informací
- balné..............
- poštovné .........

10Kč
10Kč
15Kč

17Kč
poštovního sazebníku

5. Náklady na mimořádnéě rozsáhlé vyhledání informací
( t.j. 25 Kč za čtvrt hodiny)

100Kč

Schváleno ZO dne 8.10.2007

Přednice 7, 332 09 Štěnovice
tel.fax. 377916281

Email – predenice@predenice.cz
www.predenice.cz

OBEC PŘEDENICE
Okres Plzeň – jih

Kalkulace nákladů na poskytování informací- viz nař. vlády č. 173/2006 Sb.

Tisk a kopírování
tiskárnou
formát
A4 ČB
A4 B

tisk
jednostr
oboustr
jednostr
oboustr

provoz
1,50 Kč
3,00 Kč
2,50 Kč
5,00 Kč

papír
0,17 Kč
0,17 Kč
0,17 Kč
0,17 Kč

celkem
1,67 Kč
3,17 Kč
2,67 Kč
5,17 Kč

zaokrouhleno
1,70 Kč
3,20 Kč
2,70 Kč
5,20 Kč

jednostr
oboustr

0,46 Kč
0,92 Kč

0,17 Kč
0,17 Kč

0,63 Kč
1,09 Kč

0,70 Kč
1,10 Kč

kopírkou
A4 ČB

Náklady na pořízení technických nosičů dat
- disketa.......
- CD ........
- DVD ..........

10Kč
10Kč
15Kč

Náklady na odeslání informací
- balné..............
17Kč
měsíční plat zaměstnance úředníka OÚ ( bez D) – 9,000,-Kč t.j. prům. hodinový plat
57,-Kč, t.j. zaokrouhleno 15 Kč za čtvrt hodiny .
Cena obálky A4 – 1,50Kč
Celková cena zaokrouhleno činí 17,-Kč
- poštovné .........
poštovního sazebníku
Dle platného poštovního ceníku
Náklady na mimořádnéě rozsáhlé vyhledání informací
100Kč
měsíční plat zaměstnance úředníka OÚ ( bez D) – 9,000,-Kč t.j. prům. hodinový plat
57,-Kč, t.j. zaokrouhleno 15 Kč za čtvrt hodiny .
Náklady na provoz úřadu činí 43 Kč / hodinu provozu.
Celková cena činí 100Kč za hodinu, t.j 25Kč za čtvrt hodiny.
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