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Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 

Na webových stránkách města Proseč bylo zveřejněno USNESENÍ č. 33/2021 ze zasedání 
Rady města Proseč, konané 15. prosince 2021. V tomto usnesení je odkazováno na jeho 
přílohy, které však na webových stránkách zveřejněny nebyly. 

Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání příloh, 
na něž je odkazováno v těchto třech bodech usnesení: 

 
RM/409/2021  
RM bere na vědomí informace starosty k lokalitě Vyhlídka a cenové kalkulace variantních 
řešení A, B a C s redukcí stavebních prací a možnou etapizaci realizace projektu z důvodu 
rozložení finančních nákladů stavby do více let. (variantní řešení a informace jsou 
přílohou zápisu) 

 

RM/410/2021 
RM bere na vědomí podklad „Stavební lokalita „Vyhlídka“ - právní postup z důvodu 
objektivní změny termínů a zpřísněných podmínek města s ohledem na zachování kupní 
ceny“, advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové. (podklad je přílohou zápisu) 
 
RM/412/2021 
RM schvaluje záměr města ve smyslu § 39, odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) záměr města uzavřít dodatky číslo 1 ke všem smlouvám o budoucích kupních 
smlouvách s těmito budoucími kupujícími stavebních parcel označené čísly 1 až 39 v 
lokalitě 
Vyhlídka ve znění doporučeném v podkladu „Stavební lokalita „Vyhlídka“ - právní postup 
z důvodu objektivní změny termínů a zpřísněných podmínek města s ohledem na 
zachování 
kupní ceny“, s tím, že částka kupní ceny pro případ porušení smlouvy bude činit 2 300 
Kč/m2. 
(záměr je přílohou zápisu) 

 



Můj zájem o tyto informace je oprávněný, neboť se jedná o přílohy zveřejněného usnesení a 
jako takové měly být zveřejněny také.  

Vzhledem k tomu, že mám s městem Proseč uzavřenu Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 
pozemek v lokalitě Vyhlídka, a město Proseč, které je ve skluzu s přípravou pozemků, se 
mnou nekomunikuje jako se smluvním partnerem, a ani způsobem který byl v uvedené 
smlouvě sjednán, jsem nucena žádat o informace touto cestou. 

Žádám o zaslání požadovaných informací prostřednictvím datové schránky. 

V Ostravě 30. 1. 2022 
 
S pozdravem 

 

 




