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

k informacím  

 

1) Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 [minimálně prosím o poskytnutí těchto 

informací: předmět převodu (např. auto značky Škoda, RZ XXX), 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 poskytnutí 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 poskytnutí takových usnesení. 

4) Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím 

informace o konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu obecního 

majetku v roce 2020. 

 

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

 

K žádosti uvedené pod bodem 2) sdělujeme, že město Litovel ve smyslu ustanovení § 39 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů každý záměr zveřejňuje 

na svých úředních deskách a rovněž formou dálkového přístupu. Tyto informace jsou 

dohledatelné na internetových stránkách města, a to: www.litovel.eu, úřad, úřední deska. 

K žádosti uvedené pod bodem 3) sdělujeme, že město Litovel všechna usnesení zastupitelstva 

zveřejňuje na internetových stránkách města, a to: www.litovel.eu, město, zastupitelstvo města, 

usnesení zastupitelstva. Pokud se týká usnesení rady města, tak ta jsou zveřejněna na 

internetových stránkách města, a to: www.litovel.eu, město, rada města, usnesení rady města. 

K žádosti uvedené pod bodem 4) sdělujeme, že město Litovel v souvislosti s prodejem pozemků 

postupuje podle usnesení č. 9 schváleném na 4. zasedání zastupitelstva, konaném dne 24. 2. 

2011, které opět naleznete na stránkách: www.litovel.eu, město, zastupitelstvo města, usnesení 

zastupitelstva. 

 

 

Informace požadované pod bodem 1) byly rozhodnutím odmítnuty. 

Povinný subjekt odkazuje na ustanovení § 2 odst. 4) zákona o svobodném přístupu 

k informacím, které stanoví, že: “Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt žádný seznam převodů 

obecního majetku nevedl a ani v roce 2020 nevede. V daném případě je nutné setrvat na 
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stanovisku, že je požadováno poskytnutí informace, která fakticky neexistuje. S ohledem na výše 

uvedené bylo nutné rozhodnout, jak je ve výroku uvedeno. 

  

 

Informaci zpracoval:  

23. 12. 2020 JUDr. Marie Mazánková, právník města Litovel 


