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č.i,: tslzozt

Sdělení povinného subiektu a
ieho žádost o uhrazení nákladů spoiených s poskytnutím informací

(§ tZ, odst. 1a 3 zákona č.LO6/L999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím)

K Vaší žádosti o informaci dle zákon a t06/1,999 Sb, ze dne 10.1. 2021 sdělujeme, že
požadované informace budou poskytnuty po zaplacení finanční částky spojené s řešením
vašeho požadavku, kterému se musí účetní obce věnovat nad rámec sqfch pracovních
povinností. Částka je účtována takto:

Knihy došlých faktur a vydaných faktur za roky 20!8,ZOtg,2020:lhodina
Účetní deníky po jednotliqich účtech za roky 20t8,201rg: 5 hodin

Požadované účetní deníky za rok2020 ne|ze poskytnout, jelikož ještě neproběhl termín
pro zpracovánívýkazů.

Zvýše uvedeného důvodu tak vypllívá,že náklady spojené s výkonem shora popsané
Činnosti (tj. činnosti spočívající zejména mj. v rozsáhlém vyhledávání informací podle §
17, odst, L zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a následném
soupisu informací do žádaného qfpisu, resp. seznamu) budou činit celkově částku:

1 008 Kč.
Tuto Částku v souladu s § 17, odst. 5 zákona č. 106/t999 Sb,, o svobodném

přístupu k informacím, zaplaťte do 60ti dnů ode dne oznámení této žádosti žadateli na
účet povinného subjektu:

:
POUCENI:

Poskytnutí informace podle § 17, odst. 3 zákona č. 1,06/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel
v dané lhůtě požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží,
Proti poŽadavku úhrady nák]adů za poskytnutí informacelze podat podle § 16a, odst. 1
písm, d) zákona Č. 106/1,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stížnost. Stížnost
se podává u povinného subjektu ve lhůtě 3Oti dnů ode dne doručení tohoto sdělení.



Stížnost se podává písemně nebo ústně; je-li podávána
sepíše o ní povinný subjekt písem
pro Středočeský kraj.

ústně a nelze ji hned vyřídit,
bude rozhodovat Krajský úřad
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