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sAzEBNír Ú HRAD zAPosKYToVÁruí
lNFonnĺncí NA RoR2o22

Vsouladus55odst. 1písm.f)zákonać,.Lo6/L999sb.,osvobodnémpřístupukinformacím,podle
9 L7 tohoto zákona a podle nařízenívlády č,. L73/2oo6 sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě 9

L02 odst. 3 zákona ć,. L28/2oo0 sb., o obcích (obecní zŕízení|, stanovuje Rada Městyse Jimramov
tento sazebník úhrad za poskytování informací:

článek l.
Náklady na kopie a tisk

1. Za černobílé kopie nebo tisk formátu A4:
a) jednostranná ....'.... 2Kćlks

..........3 Kč/ks
Ż. Za barevné kopie nebo tisk formátu A4
a) jednostranná ......... 3 Kč/ks

b) oboustranná ......... ......... 5 Kč/ks
3. Za černobílé kopie nebo tisk formátu A3
a) jednostranná

b) oboustranná 5 Kčlks
4.Zabarevné kopie nebo tisk formátu A3:
a) jednostranná 10,-Kč/ks

b) oboustranná ..... ......20,-Kč/ks

5. Za kopie nebotiskv jiném formátu bude účtována skutečná cena za kopie u komerčního posky-

tovatele kopírovacích služeb, kterou obec za kopie nebo tisk bude u tohoto poskytovatele povinna

uhradit.
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady
stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-|i se informace formou prodeje tohoto výtisku.

článek ll.
Náklady na technické nosiče dat

2. DVD

10

20
Kč/ks
rť/rc

3. Pokud Žadatel požaduje poskytnutí informací na jiném technickém nosiči dat, bude úhrada
účtována podle pořizovací ceny.
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'SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ NA ROK 2022

V souladu s 9 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle
9 17 tohoto  zákona a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě &
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanovuje Rada Městyse Jimramov
tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Článek |.
Náklady na kopie a tisk

1. Za černobílé kopie nebo tisk formátu A4:
a) jednostranná ........................................................................... ... ............„„...-„2 Kč/ks
b) oboustranná ..................................... „ , „ . , 3 Kč/ks
2. Za barevné kopie nebo tisk formátu A4:
a) jednostranná ..................................... - . - 3 Kč/ks
b) oboustranná ........................ - - . - . . „ - - 5 Kč/ks
3. Za černobílé kopie nebo tisk formátu A3:
a) jednostranná - - . . = ......................... 3 Kč/ks
b) oboustranná ...... » - . . 5  Kč/ks
4. Za barevné kopie nebo tisk formátu A3:
a) jednostranná » 10,-Kč/ks
b) oboustranná . . . . . . . . . . . . . .  20, -Kč/ks
5. Za kopie nebo tisk v j iném formátu bude účtována skutečná cena za kopie u komerčního posky-
tovatele kopírovacích služeb, kterou obec za kopie nebo tisk bude u tohoto poskytovatele povinna
uhradit.
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady
stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Článek II.
Náklady na technické nosiče dat

1. CD ................... .................................................................................... 10 Kč/ks
2. DVD 20 Kč/kS
3. Pokud žadatel požaduje poskytnutí informací na jiném technickém nosiči dat, bude úhrada
účtována podle pořizovací ceny.
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čtánek ltl.
Náklady na odeslání informací žadateli

1.Náklady na poštovníslužby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.

2.Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku.
3' V případě osobního odběru požadovaných informací, nebude úhrada nákladů na odeslání in-

formací po žadateli požadována.

čtánek lv.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i zapo-
čatou půlhodinu vyhledáváníjedním pracovníkem ve výši 100;_ Kč. V případě mimořádně rozsáhlé-
ho vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každé-
ho pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledáníinformací jiné osobní náklady (např. náklady na
jízdné), budou účtovány ityto výdaje.

č!ánek v.
ostatní ustanovení

1.Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím poŽadova-
ných informací.
2.PřekročĹli kalkulovaná výše úhrady částku 100,_Kč, je její výše před zpracováním nebo poskytnu-
tím informace sdělena žadateli s požadavkem na úhradu zálohy.
3. Žadatel může úhradu provést bud'v hotovosti na Úřadu městyse Jimramov v úředních hodinách,
nebo převodem na bankovní účet obce L62347o329/0800.
4. Tento Sazebník úhrad za poskytování informací rušíSazebník úhrad za poskytování informacíze
dne 7.L2.2oŻo.
4. Sazebník byl schválen usnesením rady městyse dne 22.LL.202L a nabývá platnosti dnem
r.L.2022.

V Jimramově dne 24.Ll.Żo2L

lng. Josef Homolka, starosta

nĺĎsľysJIMRAMov
, 592 42 JTMRAMOV

Nám. Jana Kaľafiáta 39
ĺČo:0o29ult DIŁ cZ Oo2g4Ą7l

2

Článek |||.
Náklady na odeslání informací žadateli

1.Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.
2.Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku.
3. Vpřípadě osobního odběru požadovaných informací, nebude úhrada nákladů na odeslání in-
formací po žadateli požadována.

Článek IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i zapo-
čatou půlhodinu vyhledáváníjedním pracovníkem ve výši 100; Kč. V případě mimořádně rozsáhlé-
ho  vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každé-
ho pracovníka.
2. Vzniknou-li p ř i  mimořádně rozsáhlém vyhledání informacíj iné osobní náklady (např. náklady na
jízdné), budou účtovány i tyto výdaje.

Článek V.
Ostatní ustanovení

1.Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadova-
ných informací.
2.Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 100,-Kč, je její výše před zpracováním nebo poskytnu-
tím informace sdělena žadateli s požadavkem na úhradu zálohy.
3. Žadatel může úhradu provést bud'v  hotovosti na Úřadu městyse Jimramov v úředních hodinách,
nebo převodem na bankovní účet obce 1623470329/0800.
4. Tento Sazebník úhrad za poskytování informací ruší Sazebník úhrad za poskytování informací ze
dne 7.12.2020.
4. Sazebník byl schválen usnesením rady městyse dne 22.11.2021 a nabývá platnosti dnem
1.1.2022.

V Jimramově dne 24.11.2021

Ing. Josef Homolka, starosta
:.

MĚSTYS JIMRAMOV
, 592 42 JIMRAMOV

Nám. Jana Kamňáta 39-
IČO: 00294471 DIČ: cz 00294471


