OBEC VÝRAVA - Sazebník poplatků

Sazebník úhrad nákladů za poskytnuté služby zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
I. Náklady na pořízení kopií a tisk
Kopírování nebo tisk za 1 stranu A4
Kopírování nebo tisk za 1 stranu A3

2,- Kč
4,- Kč

II. Náklady na opatření technických nosičů dat
1 ks CD nebo DVD

50,- Kč

III. Náklady na odeslání informace žadateli
jsou stanoveny dle aktuálního ceníku
provozovatele poštovních služeb

náklady na poštovní služby
IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací
za každou započatou 1 hodinu vyhledávání

150,- Kč

V. Osvobození od úhrady nákladů
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti
nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; ustanovení věty první neplatí, jde-li
o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého
poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 25420511/0100 pod variabilním číslem, který
určí účetní.

Ceník knihovna
Čtenářský poplatek
sankční poplatky – první upomínka
sankční poplatky – druhá upomínka
sankční poplatky – třetí upomínka
sankční poplatky – předsoudní upomínka
Nevrácení, ztráta nebo poškození knihy

Zdarma
Zdarma
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
cena knihy + sankční poplatek 50,- Kč

Krátkodobé pronájmy
Zasedací místnost Obecního úřadu
za 1 hodinu i započatou v zimním období (1.11. - 31.3.)
za 1 hodinu i započatou v letním období (1.4. - 31.10.)
jednorázový příplatek za topení v zimním období

130,- Kč/hod, max. 650,- Kč/den
100,- Kč/hod, max. 500,- Kč/den
300,- Kč

Společenské centrum
za 1 hodinu i započatou v zimním období (1.11. - 31.3.)
za 1 hodinu i započatou v letním období (1.4. - 31.10.)
jednorázový příplatek za topení v zimním období

200,- Kč/hod, max. 1000,- Kč/den
150,- Kč/hod, max. 750,- Kč/den
1000,- Kč

Ostatní
Czechpoint
Přehled všech služeb systému czechpoint včetně cen a požadovaných dokladů je uveřejněn na
adrese http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/
Zde je dále uveden přehled nečastějších agend.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí

100,- Kč za první stranu
50,- Kč za každou další stranu

Výpis z Rejstříku trestů

100,- Kč

Prodej
Prodej pořezaného dřeva - měkké
Prodej pořezaného dřeva - tvrdé
Pohlednice obce

650,- Kč/m3
900,- Kč/m3
6,- Kč

Sazebník poplatků obce Výrava byl schválen zastupitelstvem obce Výrava dne 28. 6. 2017 usnesením
č. 4 s účinností od 1. 7. 2017.

Ve Výravě dne 31. 6. 2017

..........................................
Michal Konečný
starosta

