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O D B O R  V N Ě J Š Í C H  A  V N I T Ř N Í C H  V Z T A H Ů

Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vážený pane Šmído,
K Vaší žádosti o informace uvádíme toto:

Add1)
Město Havlíčkův Brod se řídí při nabytí a převodu nemovitého majetku § 85, písm. a), zákona 
128/2000 Sb. o převodu rozhoduje zastupitelstvo města usnesením. Informaci, kterou požadujete, je 
veřejně dostupná. Všechna rozhodnutí zastupitelstva města naleznete na www.muhb.cz, v rubrice 
„Město a samospráva“ - „Zastupitelstvo města“ – „Podklady zastupitelstva města“. Zde naleznete i 
podkladové materiály ke všem usnesením přijatým v roce 2020, včetně příloh. Zde je uvedena i 
identita smluvní strany, pokud zveřejnění takové informace GDPR umožňuje. Rada města 
nerealizovala v roce 2020 žádný převod movitého majetku.

Add2)
Pokud zákon ukládá zveřejnění záměru (§ 39, zák. 128/2000 Sb.) tak byl záměr zveřejněn na úřední 
desce. Informaci o tomto zveřejnění naleznete v podkladových materiálech (viz. informace 
poskytnutá výše). Zde naleznete i jakým usnesením a kdy byl záměr schválen.

Add 3)
Viz odpověď k Add 2)

Add 4)
Všechny údaje o každém převodu nemovitého obecního majetku naleznete na výše uvedeném odkazu. 
Cena je sjednána vždy v souladu s § 39, odst. 2) zákona 128/2000 Sb. Všechny takové konkrétní 
případy (které bohužel blíže nespecifikujete), kdy byla cena stanovena znaleckým posudkem, 
naleznete na www.muhb.cz. Pokud byla cena stanovena otevřeným nabídkovým řízením popřípadě 
podle dříve přijatých pravidel, je taková informace rovněž volně přístupná na našich webových 
stránkách.
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