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        V Zahořanech, 22.9.2022 

Vaše č. j.:  

Naše č. j.: 634/2022 

 

Věc: Poskytnutí informací podle žádosti ze dne 12. 09. 2022 v režimu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Na základě Vaší žádosti ze dne 12. 09. 2022 poskytuje obec Zahořany v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadované informace o právních službách 

poskytnutých obci za období 01.01.2022 až 30.06.2022 a o dohodách o provedení práce či 

pracovní činnosti a ostatní závislé činnosti v oblasti právního poradenství v uvedeném období:  

jméno, příjmení: PhDr. Mgr. Jana Koutná 

JUDr. Jana Kopáčková 

rok narození: PhDr. Mgr. Jana Koutná - tento údaj není k dispozici 

JUDr. Jana Kopáčková - 1975 

obec pobytu příjemce: PhDr. Mgr. Jana Koutná – Domažlice 

JUDr. Jana Kopáčková - Domažlice 

výše odměny za právní poradenství 
v období 01. 01. 2022 – 30. 06. 2022 

celkem: 40.284,50 Kč (včetně DPH) 

z toho PhDr. Mgr. Jana Koutná: 11.120,- Kč (bez DPH – není 
plátcem) 

a JUDr. Jana Kopáčková: 29.164,50 Kč (včetně DPH) 

účel právního poradenství: zpracování kupních smluv ohledně převodu nemovitých věcí 
v k.ú. Stanětice a Oprechtice na Šumavě 

komplexní právní poradenství při nabytí pozemku od 
zahraniční osoby (J. C. Bogerd) ve veřejném zájmu včetně 
zpracování potřebné právní dokumentace 

poradenství ohledně záležitostí související s pokácením lípy 
ve vlastnictví obyvatele obce včetně zpracování návrhu 
dohody o narovnání 



poradenství ohledně kompetencí obce na úseku místních 
záležitostí veřejného pořádku a ohledně kompetencí podle 
zákona o provozu na pozemních komunikacích 

zpracování právní dokumentace – plánovací smlouvy pro 
vybudování veřejné infrastruktury v souvislosti se stavebním 
záměrem obyvatel obce 

právní služby spojené s úschovou finančních prostředků 
souvisejících s nákupem pozemku od zahraniční osoby (J. C. 
Bogerd) 

podmínky poskytování veřejných 
prostředků pro účely právního 
poradenství: 

PhDr. Mgr. Jana Koutná: účtováno úkonově podle sazeb dle 
advokátního tarifu v závislosti na tarifní hodnotě 

JUDr. Jana Kopáčková: účtováno podle časové náročnosti - 
smluvní sazba 1.200,- Kč + DPH á 1 hodina právního 
poradenství 

 

Právní poradenství nebylo řešeno dohodami o provedení práce ani dohodami o pracovní 

činnosti či jinou formou závislé činnosti. 

Informace se poskytuje v zákonem definovaném rozsahu a pokrývá celý rozsah žádosti. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavel Vondrovic 

starosta obce Zahořany 


