MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24

K č. j. SVO/2403/2018
Ve Svobodě nad Úpou, 10. září 2018
Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací
podle § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 InfZ

Dne 7. září 2008 byla na Městský úřad Svoboda nad Úpou doručena písemná žádost č.j.
SVO/2403/2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) od společnosti HAVEL &
PARTNERS s.r.o. o poskytnutí:
1) prosté kopie záměru města Svoboda nad Úpou prodat nemovitosti dle kupní smlouvy
ze dne 26.4.2012 mezi městem Svoboda nad Úpou a společností GENOVA VBD, a.s.
2) kopie dokladu prokazujícího, že ceny nemovitostí v uvedené transakci odpovídají ceně
obvyklé v místě a čase, resp., že v případě odchylky od ceny obvyklé existoval
doložitelný důvod
Informace byly společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o. neprodleně vyhledány a
zaslány dne 10.9.2018 na kontaktní email uvedený v žádosti. Převzetí informace bylo emailem
potvrzeno obratem dne 10.9.2018.
Byla zaslány následující písemnosti:
1) naskenovaný Záměr města č. 2/2012, který byl zveřejněn dne 16.1.2012 a sejmut
16.3.2012
2) naskenovaná Smlouvu o budoucí kupní smlouvě z 11.4.2011 a Dodatek č. 1 k této
Smlouvě ze dne 25.11.2011, ve kterých byla sjednána výše budoucí kupní ceny ve
vazbě na datum úhrady kupní ceny.
Výzva společnosti GENOVA VBD, a.s. k uzavření kupní smlouvy včetně žádosti
o slevu z kupní ceny, které však Zastupitelstvem města nebylo vyhověno, jak
vyplývá ze zápisu z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města ze dne 21.3.2012
(výtah ze zápisu – bod 8, zaslán):
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