
 

Dobrý den, 
tímto Vás podle zák. č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace: 
 
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 (např. 
znalecký posudek). 
 
Děkuji a s pozdravem 
 
Xxx xxxx 
Xx/xx/xxxx 
xxxxxx 

 

 

V Kaplici 22.12.2020 

Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá 

Čj: MěÚK/34256/2020 

Spisová značka: SZ-MěÚK/34023/2020/02 

 

 

 

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený pane xxxx, 



Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, obdrželo dne 20.12.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto 

zákona, ve které žádáte informace: 

1. o seznam převodů obecního majetku v roce 2020, druh převodu (prodej, darování, 

směna, pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé 

smluvní strany, 

2. zda byly informace o záměru provést tyto převody obecního majetku v roce 2020 

předem zveřejněny na internetové i normální úřední desce obce, důkaz o tomto 

zveřejnění, poskytnutí URL adresy v případě, že záměr je zveřejněn online na 

internetové úřední desce, 

3. zda o těchto záměrech převodu obecního majetku rozhodlo v roce 2020 

zastupitelstvo nebo rada obce a v těchto případech žádáte o poskytnutí takových 

usnesení 

4. jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020 a dále 

informaci o konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu 

obecního majetku v roce 2020 (např. znalecký posudek). 

Veškeré požadované informace můžete dohledat na našich webových stránkách 

https://www.mestokaplice.cz/. 

 

S přáním krásného dne 

 

Ing. Lukáš Bodnár 

tajemník 
 


