Sazebník úhrad za poskytování informací. Obcí Velký Vřešt'ov podle
zákona č. 106/1999 Sb.,

Náklady spojené s poskytnutím informace, např. vyhledávání informace, pořízení kopie, opatření
technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod., je povinen uhradit žadatel. Výše těchto
nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou
součástí tohoto pokynu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem Obce Velký Vřešt'ov.
Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně
přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran,
a to na základě potvrzení přes podatelnu. V ostatních případech bude po žadateli požadována záloha ve
výši 100,- Kč.

Sazebník úhrad:
Hodinová sazba práce: 110,· Kč za každou započatou hodinu, neplatí pro občany s trvalým
bydlištěm ve Velkém Vřešťově
Kopírování textů:
1 kopie A4jednostranná : 1,50 Kč
1 kopie A4 oboustranná:
3,00 Kč
Poskytnutí textových dat na nosiči dat (CD, disketa) : 40,· Kč
Odeslání poštou:

2,· Kč + sazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon, podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní
poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se
sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
18.12.2008 usnesením a je účinný od 19.12. 2008
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CE IKSLUZEB
Poskytovaných

OÚ V lk' Vřešťo

Za práce mechanizačními

prostředky

Traktor Honda + sekačka Toro 55
Sekačka Mounfield
Sekačka
Křovinořez OM 750

pro občany

poskytované

pouze s obsluhou
105,-Kč/hod/+DPH
70,-Kč/hod/+DPH
65,-Kč/hod/+DPH
60,-Kč/hod/+DPH

Ceny jsou stan o eny pouze jako pro ozní náklady pojené s údržbou a
pro ozem zapůjčovaného zařízení +DPH.
U mechanizmů které je možné zapůjčit pouze ob luhou pověřeným
praco níkem OÚ je do ceny služby zahrnuta cena PHM a mzda pracovníka.
Požadovanou službu je nutno předem projednat e starostkou nebo
místostarostou obce.Práce pro obecní úřad jsou upřednostněny.

Ostatní služby:
Kopíro ání jedno tranné
Kopírování obou tranné

Fa
Poslání poštou

2,-Kč/A4
4,-Kč/A4
4,-Kč/A4
4,-Kč + azba po štovného

