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Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor majetkový  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  
  

   
Váš dopis zn.:   

Ze dne: 21.12.2020  
Naše č. j.: MUST/000276/2021/MAJ/šam  

Sp. zn.:   
  Vážený pan 

Vyřizuje: Ing. Tatiana Šamanková xx 

Telefon: 383 700 310  

E-mail: tatiana.samankova@mu-st.cz  

   

Datum:  04.01.2021  
Vypraveno: 04.01.2021 

 
Vážený pane,   

 

 
k Vaší žádosti, ohledně poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme následující: 

 
k bodu 1) Seznam převodů obecního majetku v r. 2020 (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka): 
Informace, týkající se prodeje, darování, směny, pronájmu a výpůjčky obecního majetku  Vám  zasíláme 

v příloze tohoto dopisu. V seznamu nejsou uvedeny smlouvy, které podléhají zveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Dále Vám sdělujeme, že veškeré výše uvedené převody obecního majetku musí být projednány a 

schvalovány v orgánech města, přičemž všechny zápisy z jednotlivých jednáních rady města a 

zastupitelstva města jsou zveřejněny na stránkách města Strakonice na adrese: www.strakonice.eu, 
v části Samospráva, Jednání (usnesení rada, usnesení zastupitelstva).  

 
k bodu 2) Byly informace o záměru provést tyto převody obecného majetku zveřejněny na úřední desce?  
Veškeré záměry jsou zveřejněny v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, na 
úřední desce města Strakonice. Záměry jsou zveřejňovány na stránkách města na adrese: 

www.strakonice.eu, v části Samospráva, dokumenty (záměry města a  prodej, pronájem, výpůjčka) 
 
k bodu č. 3) Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecného majetku v roce 2020 zastupitelstvo města 
nebo rada města?  
Veškeré záměry města na prodej, pronájem, směnu, dar a výpůjčku majetku města jsou schvalovány v  

v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, a to buď  Radou města Strakonice 

nebo  Zastupitelstvem města Strakonice. Dokumenty z jednání těchto orgánů města najedete opět na 
stránkách města Strakonice na adrese: www.strakonice.eu, v části Samospráva, Jednání (usnesení rada, 

usnesení zastupitelstva).  
 

k bodu 4) Jaká byla stanovena tržní cena obecního majetku v roce 2020?    
V r. 2020 byl uskutečněn pouze převod bytových jednotek vybudovaných formou nástaveb a vestaveb 

stávajícím nájemcům. Převod byl uskutečněn v souladu s podmínkami sjednanými v uzavřených 

budoucích smlouvách v r. 2000. Dále byly v roce 2020 schváleny v zastupitelstvu města prodeje 
pozemků, přičemž minimální cena těchto nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem. V některých 

případech byla kupní cena stanovena na základě nabídek uchazeče ještě vyšší než stanovil posudek. 
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Město Strakonice dále pronajímá bytové jednotky.  Pronájem bytových jednotek jednotlivým žadatelům  

je schvalován Radou města Strakonice. Veškerá usnesení najdete rovněž na stránkách města Strakonice 

na adrese: www.strakonice.eu, v části Samospráva, Jednání (usnesení rada).  
 

 
 

S pozdravem 

 
 

 
 

Ing. Jana Narovcová, v.r. 
vedoucí odboru  

 

otisk úředního razítka 
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