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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

Žádost o: 

a) poskytnutí usnesení zastupitelstva města Litovel číslo ZML/7/17/2020 ze dne 25.06.2020, 

včetně důvodové zprávy k tomuto usnesení, příloh důvodové zprávy, případně jiných 

podkladových materiálů, na základě kterých rozhodovali zastupitelé o shora uvedeném 

usnesení číslo ZML/7/17/2020 ze dne 25.06.2020,  

b) sdělení, jakým způsobem byla stanovena cena za m2 pozemků uvedených v Kupní smlouvě 

uzavřené dne mezi městem Litovel a společností NEORENT a.s., uveřejněné dle zákona č. 

340/2014 Sb., o registru smluv, v platném znění, v Registru smluv pod ID 12393404, 

zveřejněné dne 17.07.2020, a dále poskytnutí kopií všech znaleckých posudků, znaleckých 

ocenění, vyjádření či jiných dokumentů, vzniklé počínaje rokem 2018, které obsahují ocenění 

uvedených pozemků,  

c) poskytnutí usnesení zastupitelstva města Litovel číslo ZML/18/16/2020 ze dne 21.05.2020, 

včetně důvodové zprávy k tomuto usnesení, příloh důvodové zprávy, případně jiných 

podkladových materiálů, na základě, kterých rozhodovali zastupitelé o shora uvedeném 

usnesení číslo ZML/18/16/2020 ze dne 21.05.2020,  

d) poskytnutí všech podaných nabídek a jiných podání, které byly podány v souvislosti se 

záměrem prodeje pozemků, vyvěšeným na úřední desce města Litovel od 22.05.2020 do 

09.06.2020 (o jehož zveřejnění bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva města Litovel číslo 

ZML/18/16/2020 ze dne 21.05.2020),  

e) poskytnutí zápisu z jednání zastupitelstva města Litovel, v rámci nějž bylo přijato usnesení č. 

ZML/7/17/2020 ze dne 25.06.2020,  

f) poskytnutí zápisu z jednání zastupitelstva města Litovel, v rámci nějž bylo přijato usnesení č. 

ZML/18/16/2020 ze dne 21.05.2020,  

g) poskytnutí zápisů z veškerých jednání orgánů města Litovel konaných od roku 2018, která se 

uskutečnila ve věci prodeje a využití (byť třeba jen části) pozemků uvedených ve výše 

specifikované Kupní smlouvě.  

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

K části žádosti uvedené pod bodem a), d) a e) Vám poskytujeme: 

- Zápis z jednání zastupitelstva konaného dne 25. 6. 2020, 

- Včetně schváleného usnesení, 

- Důvodovou zprávu, 

- Nabídky uchazečů. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem b) Vám poskytujeme: 

- Znalecký posudek ze dne 5. 3. 2020, zpracovaný znalcem Ing. Štefanem Gibalou. 



 

K části žádosti uvedené pod bodem c) a f) Vám poskytujeme: 

- Zápis z jednání zastupitelstva konaného dne 21. 5. 2020, 

- Včetně schváleného usnesení, 

- Důvodovou zprávu. 

 

Část žádosti dotýkající se věcí, které fakticky neexistují, bylo jejich poskytnutí rozhodnutím 

odmítnuto. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím vychází z předpokladu, že informací se rozumí 

jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 

obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Jinými slovy, aby informace mohla být 

poskytnuta, musí taková informace reálně existovat. 

Město Litovel žádné jiné ani další podklady, které žadatel požaduje, nemělo a nemá. 

Pokud se týká části žádosti pod písm. g) poskytnutí zápisů z veškerých jednání orgánů města 

Litovel konaných od roku 2018, která se uskutečnila ve věci prodeje a využití (byť třeba jen 

části) pozemků uvedených ve výše specifikované „kupní smlouvě“, se sděluje, že město Litovel 

v minulých letech nepreferovalo koncepci k připravenosti pozemků pro výstavbu rodinných 

domků formou prvotního prodeje pozemků – tudíž jednání o faktickém prodeji pozemků 

v období roku 2018 – počátek roku 2020 neprobíhala. 

 

Pozn. Výše uvedené materiály byly poskytnuty v anonymizované podobě.  

 

Informaci zpracoval:  

13. 8. 2020 Mgr. Anna Lasovská, sekretariát starosty a místostarosty, JUDr. Marie Mazánková, 

právník města 

(lhůta pro poskytnutí informace byla prodloužena na základě výzvy k upřesnění osoby žadatele).  


