
Žádost  – informace o převodech majetku v roce 2020 

Tímto Vás podle zák. č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace: 

1) Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 [minimálně prosím o poskytnuti těchto informací: 
předmět převodu (např. auto značky Skoda Octavia RS, RZ XXX, r. v. 2020), druh převodu (prodej, 
darování, směna,pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní 
strany]. 

2) Byly informace o záměru provést tyto převody obecního majetku v roce 2020 předem zveřejněny 
na internetové i normální úřední desce obce? Pokud ano, prosím o poskytnutí důkazu o tomto 
zveřejnění. Dále prosím o poskytnuti URL adresy, pokud je tento záměr nadále zveřejněn online na 
internetové úřední desce. 

3) Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo rada 
obce? Pokud ano, prosím o poskytnuti takových usneseni. 

4) Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím 
informace o konkrétním podkladu o stanoveni tržní ceny každého jednoho převodu obecního 
majetku v roce 2020 (např. znalecký posudek). 
 

Odpověď 19.10.2021 -  informace o převodech majetku v roce 2020  

K jednotlivým bodům dotazu sdělujeme toto: 

bod 1) – seznam převodů obecního majetku v roce 2020: seznamy převodů podle Vaší 
specifikace jsou uvedeny v přílohách 1 – 4 (poznámka - v uvedeném období nebyl pronajat ani 
vypůjčen movitý majetek): 

 Příloha č. 1 – převody vlastnického práva k nemovitému majetku 
 Příloha č. 2 – pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku 
 Příloha č. 3 – pachty rybníků 
 Příloha č. 4 - převody vlastnického práva k movitým věcem 

Bod 2) – zveřejnění záměrů převodu majetku obce – v jednotlivých přílohách je uvedeno, u 
kterých konkrétních majetkových operací je zveřejnění záměru podmínkou, v přílohách č. 5,6 a 7  
přikládáme důkazy o zveřejnění na úřední desce (úřední deska je rovněž dostupná na webu města). 
URL adresy nelze poskytnout, neboť odkazy již nejsou aktivní 

Bod 3) – rozhodnutí zastupitelstva nebo rady města – čísla usnesení příslušného orgánu města 
jsou uvedena vždy u konkrétní majetkové operace, v příloze č. 8 přikládáme jejich znění. 

Bod 4) – stanovení tržní ceny převodů – informace o způsobu stanovení ceny jsou  uvedeny u 
konkrétních položek. 
 

Seznam příloh: 

Příloha č.1 převody vlastnického práva k nemovitému majetku za rok 2020 

Příloha č.2 pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku v roce 2020 

Příloha č.3 pachty rybníků včetně znění usnesení 

Příloha č.4 převody vlastnického práva k movitým věcem 

Příloha č.5 kopie potvrzení o vyvěšení  záměrů prodeje na úřední desce za rok 2020 

Příloha č.6 kopie potvrzení o vyvěšení záměrů pronájmů pozemků a nebytových prostor 

Příloha č.7 kopie potvrzení o vyvěšení záměrů pronájmů rybníků 

Příloha č.8 usnesení orgánů města ve věci prodeje nemovitého majetku za rok 2020 

 


