informací obecním úřademViničnéŠumice
Sazebník úhrad'zg'ooskvtovd.ní
podle ruÍkonač.106/7999Sb.. o svobodnémpřístupuk infotmacím,

ýeašJ!!-p!3cěiš!9!fu!ú'ů.

Výšeúhradyse stanovíjako součetdi|číchčástekodvozenýchz přímých nák|adůna:
A) Pořlzení konií:
1. Konírovánína kopírovacíchstroiích
a) kopírování černobilé
. . . ...
1'00Kč/A4
- formát44 jednostfanný...
......'...2,00KělA4
- formátA4 oboustranný......,....
... .....
. . . .... .. 2'00Kě/A3
- formátA3 jednostranný...
.... . . .... . ......4'00Kč/A3
. ...
- formátA3 oboustranný.
individuální
- atypickémateriály (většíjak A3' jednostranné'obosutranné)
kalkulace nríkladů
b) kooírováníbarevné
.formátA4jďnostranný..........
- formát A4 oboustranný
. forrnátA3 jednostranný
...... ... .
. formát A'3 oboustranný
. at1pickémateriríly(většíjak .A'3,jednosfoanné'
oboustranné)

15'00Kě/A4
29 Kě/A4
'00
........ . . 30'00Kč/A3
. 59'00 Kě/A3
individurí'lní

kalkulace nrikladů
2. Tisk na tiskárnách PC
a) tisk černobílý
. formátA4 jednostranný
'.........
- formát A4 oboustranný
b) tisk barevný
- formátA4 jďnostranný.. . ..... . ..
. formátA4 oboustranný.....

..........2'00Kč/A4
. 3'00 Kč/A4

6'00 Kč/A4
.............'....I2'00Kč/A4

3. Skenování ... dle formátu požadované informace jako v případě kopírování
na kopírovacíchstrojích[úz písm.A)' bod 1. písm.a) a písm.b) tohotosazebníku].

B) Opatření techniclďch nosičůdat

-CD
-DVD...........
- jiný nosič

9'00 Kč/lks
... 13.00Kč/lks
indiúduálníkalkulace nríkladů(podle pořizovací cerry)

C) odeslání informacížadateli
provozovatele
na poštovní
služby..............'.'...dle sazebplatnéhosazebníku
- rrráHady
poštovníchslužeb
Podmínkvúhiadv nákladůza poskvtnutíinformací
1 . obecní uřad je v souvislosti s poskytnutíminformací oprávněn po žadateližádatnráhradu
nálkladůspojených s poskytnutíminformace (pořízeníkopií, opatřenítecbnických nosičů
dat a odesloríníŽadateli)' a to na ziíkladě zveřejněnéhosazebníkutůlradza poskýovríní
informací.Úhrada nesmípřesáhnoutnáklady spojenés poskytnutíminformace aje příjmem
obce.
2. Žadate| m'iže úhraduprovéstbud' v hotovosti na pokladně oÚ viniěné Šumicenebo
převodemna bankovníúčet
obce č.|062064|/0100,Komerěníbanka Bmo-venkov.
je žadatelo tomto způsobuúbradya případněi o její výši
podané
případě
Žádosti
J.
úsfuiě
V
informoviánpři vlastním podrinížádosti.U písemnýchžádost|a u žádostí,u nichž není
celkovou výši nákladů možno ihned určit, bude žadatel o způsobu a výĚi úhrady
informován písemně,a to nejpozději do 10 dnůod dataobdrženížádosti,ve výzvě k úhradě
nríkladů.

Tento sazebníkbyl schválen na zasedánlzastupitelstva obce ViničnéŠumicedne L6.o3'201,1
dne 17,03.20||.
usnesením
ě. 9/311'|a nabyváúčinnosti

JosefDrápal'
stmostaobce

ViniěnéŠumice|7.03.20||

