
 

 

VÝPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 28.02.2008 

 Nezveřejněné části tohoto výpisu 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu 

 
  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/31/01/08 
4) Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-2000057-802/VB/04  

(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001593/VB/01  

(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
6) Finanční vypořádání k 31.12.2007 mezi 
 a)   přísp. org. Stavby Rudoltice a zřizovatelem 

b) přísp. org. ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
7) Kupní smlouva k p.p.č. 455/3 (Obec Rudoltice – J. a F. K.) 
8) Žádost o koupi pozemku p. č. 3096/1 (R.S.) 
9) Žádost o koupi pozemku p.č. 28/16 (E.K.) 

10) Nabídka vybudování metropolitní optické sítě v Rudolticích (OMEGA tech s.r.o.) 
11) Ceník vodného a stočného, platný od 1.1.2008 
12) Ceník služeb a úkonů, poskytovaných na základě zák. č. 106/1999 Sb. 
13) Kontrolní výbor a jeho členové 
14) Různé 
15) Diskuse 

 
 

Přítomni: Bártlová, Skalická, Rezek, Kohoutová, Stránská 
 
Omluveni: Sodomková, Žáček 
 Nepřítomni:  Janisch, Kolomý 
  
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní  Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
  
Program:  
   
1) Zahájení jednání ve 20.07 hod. 
  
p. Bártlová: Navrhuji do programu dnešního jednání zařadit následující body: 
 

a) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV KOVO) 
b) Smlouva o budoucí kupní smlouvě (Obec Rudoltice – ZV KOVO s.r.o.) 
c) Rozpočtové opatření č. 1/2008 ze dne 28.2.2008 
d) Zpráva č. 40 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2007 ze dne 

28.2.2008 (Krajský úřad Pardubice) 



 

Hlasování o navrženém programu: 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
   
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele:  Skalická  
Návrh ověřovatelů zápisu:  Kohoutová, Stránská 
  
  
Hlasování o schválení zapisovatele,  
ověřovatelů zápisu: 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/31/01/08 
 
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli 
 - úkol dlouhodobý, trvá; k 31.1. 2008 stav 1471 obyvatel 
b)p. Macháčkové zajistit vydání brožury 

- úkol dlouhodobý, trvá 
c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a informoval průběžně 
zastupitelstvo 

- úkol dlouhodobý, trvá 
d)všem předsedům komisí předat paní Bártlové statuty všech komisí starostovi 
            - úkol trvá, předala pouze kulturní a bytová komise 
e) Kontrolnímu výboru změnit jednací řád 
            -  úkol trvá 
f) p. Skalické zajištění sepsání návrhu na OS v Šumperku ohledně zjištění majetkových 
poměrů dlužníka obce s ohledem na soudní rozhodnutí z roku 2000 

- splněno 
 
g) p. Skalické zaslání návrhu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rudoltice dr. Šponerovi na KÚ a 
následné předložení listiny ke schválení 

- p. Skalická zajistila změny ve zřizovací listině základní školy ve spolupráci s panem 
dr. Šponerem a s panem starostou. Cituje zanesené změny. 

 
 

Hlasování o návrhu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rudoltice: 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 



 

4) Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP-12-2000057-802/VB/04  
(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 

 
p. Bártlová – Situaci jsem si našla i v územním plánu. Jde o vedení el.napětí – přeložku NN 
z pozemku Ch. na dolním konci, vede to přes rozcestí k pozemku paní F.. Předmět smlouvy je 
zřízení věcného břemene, což je zřizování a provozování distrib. soustavy k dotčené 
nemovitosti, která vede přes obecní pozemky; jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene je ve výši 500,- Kč 
p. Rezek: je to přes komunikaci a je to přes potok 
p. Rezek: je to požadavek pro p. F.? 
p. Bártlová: čí je to požadavek není ze smlouvy zřejmé 
 
Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene: 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
                            
 
 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001593/VB/01 (II. etapa 130 BJ – kNN) 

(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.) 
 

p. Bártlová: Toto je obdobná smlouva – kNN připojení. Týká se pozemků na Zámečku. 
Jednorázová náhrada je opětovně 500,- Kč. Na přiloženém zákresu je krásně vidět, o jaké 
pozemky se jedná. 
 
Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene: 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
  
              
                                                                                          
6) Finanční vypořádání k 31.12.2007 mezi 
 

 a) přísp. org. Stavby Rudoltice a zřizovatelem   (- 437,50 Kč) 
b) přísp. org. ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem ( + 46.104,40 Kč) 

 
Hlasování o  finančních vypořádáních a), b) 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
7) Kupní smlouva k p.p.č. 455/3 (Obec Rudoltice – J. a F. K.) 
 
p. Bártlová: Záměr prodeje této poz. parcely projednalo a schválilo OZ dne 29.11.2007, na 
ÚD byl vyvěšen ve dnech 3.-18.12.2007. Jedná se o zahradu - 532 m2; kupní cena je 
stanovena na xxx Kč/m2, tzn. že celková kupní cena činí xxx Kč; daně a poplatky budou 
hradit manželé K..  



 

Hlasování o kupní smlouvě 
         PRO:  5 
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
8) Žádost o koupi pozemku p. č. 3096/1 (R.S.) 
 
p. Bártlová: Jedná se o žádost o koupi pozemku ve výměře 98 m2; na úřední desce již byl 
vyvěšen záměr prodeje ve dnech 23.1.-7.2.2008, a to na základě pokynu pana starosty s tím, 
že bude tato žádost předložena zastupitelstvu až v únoru. V sousedství této parcely má p. S. 
svůj pozemek. 
 
Zastupitelstvo obce požaduje doložení dokumentace k žádosti o koupi části pozemku – 
zakreslení situace u  p.p.č. 3096/1.  
OZ ukládá p. Bártlové zajištění tohoto požadavku. 
                                                                      
 
9) Žádost o koupi pozemku p.č. 28/16 (E.K.) 
 
p. Bártlová: Jedná se o odkup pozemku p. č. 28/16, na kterém má žadatelka postaven chlívek. 
Na úřední desce již byl vyvěšen záměr prodeje ve dnech 21.1.-5.2.2008, a to na základě 
pokynu pana starosty. Toto bylo se žadatelkou telefonicky konzultováno. 
 
Zastupitelstvo obce požaduje doložení dokumentace k žádosti o koupi pozemku – zakreslení 
pozemku, doplnění vyjádření o podzemních sítích a celkové výměry p.p.č. 28/16. 
OZ ukládá p. Bártlové zajištění tohoto požadavku. 
                                                              
 
10) Nabídka vybudování metropolitní optické sítě v Rudolticích (OMEGA tech s.r.o.) 
 
p. Bártlová: Zastupitelé a zástupci obecních firem se již zúčastnili prezentace této nabídky. 
Nyní byli zástupci firmy OMEGA tech s.r.o. pozváni na jednání OZ, aby svou nabídku 
prezentovali i přítomné veřejnosti.  
 
Zástupce spol. OMEGA tech s.r.o. p. Resler předkládá přítomné veřejnosti prezentaci 
v písemné podobě, představuje ji a dodává: Pojem „metropolitní síť“ zní asi zvláštně v obci. 
Jedná se o rychlé datové spoje. Jsou to rychlé sítě.  Může přes to běžet obecní rozhlas, hlášení 
krizových stavů, atd. Přenosový kanál je velký. 
p. H.: jaká je představa vedení páteře? 
p. Resler: Jde hlavně o propojku Zámeček - vesnice a pak zhruba k obec.úřadu, toto bude 
první páteř; pokud se bude pokládat kanalizace, tak bychom to chtěli spojit. Pro obec to 
nebude zátěž, nám jde o to, abychom spolu spolupracovali, chceme aby síť obec používala.  
Veškeré náklady s budováním sítě ponese naše společnost. 
p. Bártlová: Už jenom to, že je Zámeček v podstatě odříznut od přísunu informací od obce, 
vidím to jako velice dobrou věc např. i právě pro využití obecního rozhlasu a podobných 
služeb. 
p. M. : Ten rozhlas je nanic už i tady ve vesnici; když není člověk třeba už ve 3 doma.... 
p. Tenenko: občané mohou mít přístup na server, který jim umožní přísun informací přímo 
z obce a nemusí mít vůbec počítač, např. z jednoho místa se mohou informace posílat hlasově, 



 

aniž by bylo nutné mít připojení k internetu. 
p. K.: toto je taky hlavně otázka budoucnosti 
p. Rezek: chtěli jsme vědět názory občanů, a proto došlo k této prezentaci pro občany 
p. Bártlová: Já jsem takovýmto věcem maximálně nakloněna.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyjadřuje podporu projektu vybudování metropolitní 
optické sítě v obci Rudoltice společností OMEGA tech s.r.o a poskytne jí tak maximální 
součinnost s výstavbou budoucích inženýrských sítí. 
 
Hlasování o usnesení: 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
11) Ceník vodného a stočného, platný od 1.1.2008 
 
p. Bártlová: V roce 2007 vychází skutečné jednotkové náklady pitné vody na 25,20 Kč/m3, 
u odpadní vody je to 6,80 Kč/m3.  
Kalkulované náklady pro rok 2008 u pitné vody činily 26,- Kč/m3 a u odpadní vody 15,60 
Kč/m3.  
Akciová společnost VAK však zdražila vodu o 1,- Kč a také se zvýšilo DPH z 5 % na 9%.  
 
Návrh cen včetně DPH, platných od 1.1.2008, pro vodné činí 28,- Kč/m3 (k 31.12.07 - 
25,70) a pro stočné 16,- Kč/m3 (cena zůstává stejná) . Celkem se jedná o zvýšení o 2,30 
Kč/m3. 
 
Hlasování o návrhu ceny vodného a stočného s platností od 1.1.2008 
 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
12) Ceník služeb a úkonů, poskytovaných na základě zák. č. 106/1999 Sb. 
 
p. Bártlová: Za poskytnutí informace na základě zák č. 106/1999 Sb. má obec právo 
požadovat úhradu nákladů v této souvislosti vzniklých (náklady spojené s pořízením kopií, 
opatřením disket, CD, příp. poštovné a v případě vyhledávání informací pouze tehdy, jde-li o 
mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování). Ceník platný od 1.1.2005, který je součástí 
organizační směrnice k poskytování informací z roku 2002 však obsahuje i úhradu nákladů za 
jednoduché zpracování, a to za 1 hodinu 120,- Kč (platba za slož. zprac. činí 180,- Kč/hod.). 
Poplatek za jednoduché zpracování považuji za omezování práva na informace, a proto  
navrhuji, abychom tento poplatek z ceníku vyloučili. Odporuje to nejen zákonu (resp. nařízení 
vlády č. 173/2006, které upravuje zásady stanovení úhrad), ale i naší organizační směrnici, 
neboť v čl. II odst. 3 písm. c) hovoří tak, že se „zpoplatňují zejména informace obsáhlé, 
vyžadující souborné zpracování z více materiálů, žádosti o informace použitelné komerčně 
atd.“.  



 

P. Bártlová dále cituje vyjádření odborníka ze serveru otevřete.cz - 
http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=638 
 
p. M.: kolik lidí toho už využilo?  
p. Bártlová: vloni ani předloni nebyla žádná žádost, letos už je jedna podaná; v případě, že  
přijde písemná žádost podle zák. č. 106/1999 Sb., obec je povinna poskytnuté informace 
zveřejnit, jde o tzv. opakované využití poskytnutých informací;  když se podíváte např. do LL 
nebo na web Lanškrouna, zjistíte, že oni to také tak dělají. 
 
Dle organizační směrnice aktualizuje tento ceník OZ.  
 
Hlasování o návrhu Ceníku služeb a úkonů, poskytovaných na základě zák. č. 106/1999 Sb., 
platného od 1.3.2008, který je přílohou zápisu 
 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
                                                                            
13) Kontrolní výbor a jeho členové 
 
p. Stránská: p. Šerkopová chce vystoupit z KV, z důvodu, že to má daleko. P. Šerkopová má 
zájem o kulturní komisi.  P. Macháčková to vyřídí s p. starostou. 
 
Členy kontrolního výboru budou tedy p. Stránská, Macháčková, Kohoutová. 
 
Hlasování o změně členů KV: 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
14) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice– ZV KOVO s.r.o.) 
 
p. Bártlová: Na minulém zasedání jsme schvalovali kupní smlouvu, ve které šlo o prodej 
pozemku v průmyslové zóně ve výměře 10.004 m2; bohužel však došlo ke špatnému 
zaměření, kdy bylo zaměřeno i ochranné pásmo (u VVN je to 25 m, u VN jde o 7 m). Aby 
nebylo nutné vše opětovně zaměřovat, neboť oproti původní dohodě měl být prodávaný 
pozemek mimo ochranná pásma, dochází v této nové smlouvě pouze ke změně ceny, kdy 
namísto 200,- Kč/m2  byl spočítán průměr z cen, kdy plnohodnotný metr je za 200,- Kč a metr 
v ochranném pásmu za 20,- Kč, což je cena, za kterou kupujeme pozemky od PF. Průměrná 
cena tedy v tomto případě činí xxx Kč/m2. Budeme tedy rozhodovat o schválení stejné 
smlouvy jako minule, ale s jinou cenou.  Na nákresu u této smlouvy jsou vyznačena obě 
ochranná pásma. Celková kupní cena při 10.004 m2 činí tedy xxx Kč. 
 
Hlasování o kupní smlouvě a dohodě o zřízení předkupního práva 
 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 



 

15)  Smlouva o budoucí kupní smlouvě (Obec Rudoltice – ZV KOVO s.r.o.) 
 
p. Bártlová: Tato smlouva navazuje na tu předchozí. Vzhledem k tomu, že jsme společnosti 
ZV KOVO s.r.o. tedy prodali cca 2500 m v ochranném pásmu, tak mu chybí určitá výměra 
k výstavbě. V této smlouvě tedy jde o 976 m2 – cca 600 m2 plnohodnotné a 400 m2 
v ochranném pásmu, průměrná cena tedy v tomto případě činí xxx Kč/m2. Celková kupní cena 
při 976 m2 činí tedy xxx Kč. 
Na nákresu u této smlouvy jsou také vyznačeno ochranné pásmo. Není to kupní smlouva, ale 
smlouva o budoucí kupní smlouvě, kterou tato společnost potřebuje pro stavební řízení. Kupní 
smlouvu jako takovou budeme ještě projednávat. 
 
Hlasování o smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
 
         PRO: 5  
         PROTI:  0 
         ZDRŽEL SE:  0 
 
 
16)  Rozpočtové opatření č. 1/2008 ze dne 28.2.2008 
 
p. Bártlová: Toto rozpočtové opatření je z dnešního dne; rozpočtové opatření zní takto: 
Snižují se výdaje o 1.300.000,- Kč u oprav komunikací a přesouvají se: 600.000,- Kč na 
projekt relax.centra, 300.000,- Kč na projekt cyklostezky (Rudoltice – Zámeček), 300.000,- 
Kč na projekt ZŠ a 100.000,- Kč na změnu územního plánu. 
 
Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtového opatření je z 28.2.2008 zastupitelstvo přesouvá 
projednání tohoto bodu na březnové zasedání a požaduje k tomu osobní účast starosty. 
 
 
17) Zpráva č. 40 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2007 ze dne     

28.2.2008 (Krajský úřad Pardubice) 
 
Nedostatky nebyly zjištěny. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
18-19) Různé, Diskuse 
 
p. Macháčková: na Zámečku se připravuje informační letáček a já mám myšlenku, že by se 
měla udělat inform. letáček o obci 
p. Bártlová: nejdříve to prokalkulujte a dejte návrh starostovi 
 
p. O.: bytovka čp. 604, chci se zeptat p. Skalické jak vypadá jednání s firmou Sulko ohledně 
oken, není to seřízené. Hlásil jsem to jak paní Skalické, tak panu Šrámkovi. 
reagují: p. Stránská, Skalická, Bártlová 
p. Bártlová předává svou e-mailovou adresu s tím, že se to ještě pokusí řešit s p. starostou 
 
p. H.:: alej směrem k Zámečku – je zde VKP, ale jezdí tam auta, která likvidují alej, chtěl by 
udělat dotaz na životní prostř. v Lanškrouně  
p. Bártlová: nevím, kdo jim dal povolení, byl tady p. Kořínek, který si stěžoval na to, že 
komunikace je velice špinavá, problém je ten, že po ní jezdí auta k soukromým stavbám 



 

p. H.: ať si používají jinou přístupovou cestu, moc dobře vědí, kudy vede  někudy přes les, 
nás tam město nepustilo s cyklostezkou. Kořeny stromů jsou ohrožené a všichni mlčí. 
p. Bártlová: u aleje se začínají dělat i černé skládky  
 
p. M.: když mluvíme o nepořádku, ptám se jestli se bude řešit listí u fary 
p. Bártlová: mám již informaci, že se zde budou vykonávat další obecně prospěšné práce, 
může se to realizovat i na tento problém; zařídím to ve spolupráci s R. Kohoutem  
 
p. O.: chtěla bych se zeptat, co všechno má za povinnost uklízečka, platíme úklid společných 
prostor a za rok a půl není umyto ani jedno okno, mezi zábradlím je obrovský prach, je to 
naprosto všude... 
p. Skalická to vyřídí s p. uklizečkou. 
 
p. S.: chci se zeptat, zda se bude nějak řešit volný pohyb psů, lidé tam mají i pitbuly, ale ne na 
vodítku, můžete udělat nějakou vyhlášku o psech? 
p. Bártlová: pokusím se něco vyzjistit 
 
 
Zasedání skončeno ve 22.15 hod. 
 
 
Příští zasedání proběhne dne 27.3.2008 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/28/02/08 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) navržený program včetně změn, a to doplnění 4 bodů k projednání 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c)Zzřizovací listinu ZŠ a MŠ Rudoltice 
d) smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2000057-802/VB/04 
e) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2001593/VB/01 
f) finanční vypořádání k 31.12.2007 mezi 
 a) přísp. org. Stavby Rudoltice a zřizovatelem    
 b) přísp. org. ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
g) kupní smlouvu k p.p.č. 455/3 (Obec Rudoltice – J. a F. K.) 
h) vyjádření podpory projektu vybudování metropolitní optické sítě v obci Rudoltice 
společností OMEGA tech s.r.o a poskytnutí jí tak maximální součinnosti s výstavbou 
budoucích inženýrských sítí 
ch) ceník vodného a stočného, platný od 1.1.2008 (vodné 28,- Kč/m3, stočné 16,- Kč/m3) 
i) ceník služeb a úkonů, poskytovaných na základě zák. č. 106/1999 Sb., platného od 1.3.2008 
j) změnu členů kontrolního výboru 
k) kupní smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – ZV KOVO s.r.o.) 
l) smlouvu o budoucí kupní smlouvě (Obec Rudoltice – ZV KOVO s.r.o.) 
 
 
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
a) zprávu č. 40 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2007 ze dne     
28.2.2008 (Krajský úřad Pardubice) 



 

3) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
a) p. Bártlové zabezpečení akce předání prémie 1501 obyvateli 
b) p. Macháčkové zajistit vydání brožury 
c) p. Kohoutovi, aby na jaře zkontroloval stav hlíny na pomezí katastrů a informoval průběžně 
zastupitelstvo 
d) předsedkyni sociální komise předat statut starostovi 
e) kontrolnímu výboru změnit jednací řád 
f) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi části pozemku – zakreslení 
situace u  p.p.č. 3096/1 (R. S.) 
g) p. Bártlové zajištění doložení dokumentace k žádosti o koupi pozemku – zakreslení 
pozemku, doplnění vyjádření o podzemních sítích a celkové výměry p.p.č. 28/16 (E. K.) 
h) p. Bártlové vyřešit úklid nepořádku kolem fary (listí) pomocí OPP 
ch) p. Skalické projednat s úklidovou firmou povinnosti uklízečky, popř. zajistit nápravu 
i) p. Bártlové pokusit se nalézt řešení problému s volným pohybem psů (vyhláška?) 
j) p. Macháčkové domluvit se starostou otázku informačního letáku o obci 
 
 
Zapsala: Skalická  
 
 
Ověřili: E. Kohoutová 
   I. Stránská 
 
 
Lenka Bártlová 
místostarosta 
 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Skalická 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Ceník služeb a úkonu poskytovaných na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
Příloha č. 2: Zřizovací listina ZŠ a MŠ Rudoltice (k nahlédnutí na OÚ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENÍK SLUŽEB A ÚKONU 
 

poskytovaných Obcí Rudoltice na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

platný ode dne 1. 3. 2008 
 
 
Kopírování dokument ů 
 
z volných listů:  1 kopie formátu A4 jednostranná 2,- Kč 
 1 kopie formátu A3 jednostranná 3,- Kč 
 1 kopie formátu A4 dvoustranná 4,- Kč 
 1 kopie formátu A3 dvoustranná 5,- Kč 
 
 
ze sešitů, vázaných předloh:  1 kopie formátu A4 jednostranná 2,30 Kč 
 1 kopie formátu A3 jednostranná 3,60 Kč 
 1 kopie formátu A4 dvoustranná 4,60 Kč 
 1 kopie formátu A3 dvoustranná 6,80 Kč 
 
 
 
Tisk z po čítače na laserové tiskárn ě 
 
 1 tisk formátu A4 jednostranný 4,- Kč 
 
 
 
Vyhledávání a zpracování informace 
 
 Složité zpracování  –  za 1 hodinu práce 180,- Kč 
 

Poznámka: 
 

– Složitým zpracováním se rozumí vyhledávání informace z více pramenů, 
práce vyžadující spolupráci více orgánů, sestavování materiálu z různých 
podkladů, apod. 

 
 
Odeslání informace 
 
Za odeslání informace žadatel uhradí náklady spojené s odesláním a poštovné. 
 

 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 


