STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor vnitřních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

19.12.2020

CJ MML 244141/20

Šťastná/485 243 777

4.1.2021

Vážený p
dne 19. 12. 2020 byla statutárnímu městu Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde žádáte:
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.
Všechny potřebné informace naleznete na https://podklady.liberec.cz/, kde jsou zveřejněny veškeré
dokumenty rady města a zastupitelstva města.
V rámci materiálů k jednotlivým usnesením (rozkliknutí dle bodů) jsou uvedeny informace, které po
statutárním městu žádáte.
Za odbor vnitřních věcí se jedná o odprodej 2 vozů značky Škoda – usnesení č. 198/2020 ze 4. schůze
rady města dne 18. 2. 2020.
Za odbor správy veřejného majetku:
12. schůze rady města dne 2. 6. 2020
usnesení č. 526/2020 - Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1985,1986,1987, k. ú. Vesec u Liberce
a p. č. 1147/1,1148/2,1154/3, k. ú. Dlouhý Most;
14. schůze rady města dne 16. 6. 2020
usnesení č. 593/2020 – Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Doubí most 35-029..2",
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usnesení č. 594/2020 – Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích,
usnesení č. 597/2020 – Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Liberec, most 35-024..2 – Baumax",
usnesení č. 598/2020 – Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská –
Košická",
usnesení č. 599/2020 – Žádost o projednání výpovědi nájemní smlouvy za pronájem části pozemku –
reklamní zařízení v RASAV – CMG outdoor;
15. schůze rady města dne 14. 7. 2020
usnesení č. 689/2020 – Žádost Týmu silniční bezpečnosti o zápůjčku prostor dětského dopravního hřiště;
16. schůze rady města dne 18. 8. 2020
usnesení č. 762/2020 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku za účelem umístění reklamního
zařízení v RASAV – CMG outdoor;
19. schůze rady města dne 6. 10. 2020
usnesení č. 916/2020 – Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, a pozemků
p. č. 1988, 1989 a část pozemku p. č. 1983/1, k. ú. Vesec u Liberce;
6. zasedání zastupitelstva města dne 25. 6. 2020
usnesení č. 164/2020 – Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích.
Seznam usnesení za odbor majetkové správy přikládám samostatnou přílohou.
Odkaz na elektronickou úřední desku SML je https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/urednideska/nemovitosti-prodejpronajmy-aj/.
Z důvodu dodržení zásad GDPR jsou zveřejněné materiály anonymizovány.
S pozdravem
Mgr. Lucie Šťastná v. r.
vedoucí oddělení komunikace a informací
odbor vnitřních věcí
Příloha – Seznam usnesení MS
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