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Předmět žádosti: 
Žadatel se dne 19.12.2020 obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:   

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]. 
Veškeré požadované informace lze dohledat v usneseních rady města a zastupitelstva 
města dostupných na webu města Rýmařov: https://www.rymarov.cz/usneseni-rady-a-
zastupitelstva 

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. 
Veškerým převodům majetku města předcházelo zveřejnění záměru s touto dispozicí. 
Aktuální záměry jsou uveřejněny na úřední desce:  
https://ude.tcssl.cz/rymarov/?M%C3%9A+-+odbor+finan%C4%8Dn%C3%AD. 
Trváte-li na poskytnutí důkazu o všech zveřejněných záměrech v roce 2020, které nejsou 
on-line archivovány, zašlete do 60 dnů ode dne tohoto oznámení úhradu za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací ve výši 844 Kč na účet města 19-1421771/ 0100. Výše 
požadované úhrady zahrnuje veškeré náklady zaměstnavatele vynaložené na 4 hodiny 
práce referenta majetkové agendy.  Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí 
informace můžete podat stížnost, která se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů 
ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. 

3) Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo 
rada obce? Pokud ano, prosím o poskytnutí takových usnesení. 
Veškeré požadované informace lze dohledat v usneseních rady města a zastupitelstva 
města dostupných na webu města Rýmařov: https://www.rymarov.cz/usneseni-rady-a-
zastupitelstva 

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. 
Ceny převodů majetku města se řídí pravidly schválenými zastupitelstvem města 
dostupnými na: https://www.rymarov.cz/prodej-pronajem-sluzebnosti/69-prodej-
majetku-mesta/1050-prodej-majetku-mesta 
https://www.rymarov.cz/prodej-pronajem-sluzebnosti/69-prodej-majetku-mesta/1499-
prodej-novych-parcel-pro-rodinne-domy-v-edrovicich 


