Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací,
např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání
informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Poplatky a ceník služeb na OÚ Žihle:

Sazebník výše úhrad nákladů (uvedené ceny jsou bez DPH)
a) náklady za pořízení listinných kopií:
cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4

2,00 Kč

cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4

4,00 Kč

cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A3

4,00 Kč

cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A3

6,00 Kč

cena za zhotovení barevné jednostranné fotokopie formátu A4 10,00 Kč
cena za zhotovení barevné oboustranné fotokopie formátu

A4 18,00 Kč

cena za zhotovení barevné jednostranné fotokopie formátu A3 20,00 Kč
cena za zhotovení barevné oboustranné fotokopie formátu

A3 38,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat
Skenování na flash disc

5,00 Kč (vlastní)

Kopírování na CD-ROM

5,00 Kč (vlastní)

Kopírování na CD-ROM

15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
cena za 1 hodinu činnosti 150,00 Kč

Náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne

50,- Kč a jsou splatné buď při přijetí žádosti, nebo později, vždy však před provedením
úkonu.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování
pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou započatou hodinu činnosti.
Celková vypočtená částka úhrady nákladů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
Náklady na odeslání informace žadatel nehradí.
Na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších úprav, podle kterého jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací
oprávněny žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat, vydala Rada obce Žihle tento sazebník úhrad (viz též
vnitřní směrnice). Tento sazebník byl schválen radou obce Žihle dne 30.1.2013 usnesením
č.100, písm a) a nabývá účinnosti dnem 1.2.2013.

Poplatky a ceník služeb v Obecní knihovně Žihle:
















registrační poplatek za rok - děti ZŠ
20,- Kč
registrační poplatek za rok - studující
30,- Kč
registrační poplatek za rok - dospělí (včetně důchodců) 50,- Kč
vystavení nového průkazu při ztrátě 15,- Kč
sankční poplatek - 1. upomínka
10,- Kč
sankční poplatek - 2. upomínka
20,- Kč
sankční poplatek - 3. upomínka
30,- Kč
poslední možnost = doporučený dopis + dalších 37,- Kč (nebo dle aktuálního ceníku
pošty)
poplatek za 1 svazek při ztrátě 50,- Kč (mimo hodnotu dokumentu)
náhrada zničeného kódu v knize 0,- Kč
paušální poplatek za 1 knihu MVS (náklady na poštovné) 25,-Kč
tisk 1 str. textu 3,- Kč (s DPH)
tisk barevného obrázku 12,- Kč (s DPH)
pořízení 1 kopie A4 3,- Kč (s DPH)
internet zdarma

Tyto sazebníky jsou platné od 1.1.2006.
Sazebník poplatků za služby v Obecní knihovně Žihle byl schválen na 51. jednání rady
obce dne 28.12.2005 pod č. 163 f). Ceny (uvedené včetně DPH) byly navýšeny 1.4.2010, kdy
se obec stala plátcem DPH.

