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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 24.4.2019 č.j. 167/2019 podána ,, Žádost o podání 
informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace k prodeji pozemků p.č. 
1508/83 a p.č.st. 221 
 
1.V jaké konkrétní výši byly nabídky osmi uchazečů, kteří podali žádost o prodej výše 
uvedených obecních pozemků? Byla ve všech nabídkách uvedena nabízená částka? Žádáme o 
sdělení od starosty obce a místostarosty obce. 
Odpověď: Ve všech nabídkách nebyla uvedena cena. Cena byla uvedena ve dvou nabídkách – 
605,-Kč a 666,-Kč. 
2.Jestliže nebyly tyto nabídky stejné, podle jakého zákona bylo rozhodnuto o tom, komu 
budou tyto obecní pozemky prodány? Nebo bylo rozhodnuto podle „selského rozumu“? 
Žádáme vyjádření od všech zastupitelů obce Horní Bojanovice. 
Odpověď: O prodeji rozhodlo zastupitelstvo obce Horní Bojanovice. 
3.Budou k těmto pozemkům vybudovány inženýrské sítě – elektrika, plyn, voda, splašková 
kanalizace, dešťová kanalizace, chodník, komunikace, a veřejné osvětlení? Kdo bude tyto sítě 
budovat? Kdo bude toto zasíťování hradit? Žádáme vyjádření od všech zastupitelů obce Horní 
Bojanovice. 
Odpověď: Dle kupní smlouvy si kupující inženýrské sítě zajistí na vlastní náklady. 
4.Podle informace sdělené na veřejném zasedání zastupitelstva obce Horní Bojanovice zaslala 
žádost o prodej těchto pozemků paní z Podivína, která nabídla cenu 605,- Kč/m2. Přesto byly 
tyto pozemky, v celkové rozloze 304m2, prodány jinému zájemci za cenu 350,- Kč/m2, tj. za 
celkovou částku 106 400,- Kč. Jakým rozhodnutím můžete zdůvodnit prodej pozemků za 
nižší cenu a tím vzniklý rozdíl z prodeje těchto pozemků ve výši 77 520,-Kč? Kdyby se 
pozemky prodaly zájemkyni, která nabízela částku 605,- Kč/m2, činila by výsledná částka za 
pozemky sumu183 920,- Kč. Bylo toto rozhodnutí učiněno v mezích zákona o obcích a 
s vědomím hospodaření formou „dobrého hospodáře“? Žádáme vyjádření od všech 
zastupitelů obce Horní Bojanovice. 
Odpověď: Pozemky byly prodány za cenu v místě a čase obvyklou, čímž nebyl porušen žádný 
zákon. 
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5. Dle informace sdělené na veřejném zasedání zastupitelstva obce Horní Bojanovice zaslal 
žádost o prodej těchto pozemků i občan z Horních Bojanovic, který nabídl cenu 666,- Kč/m2. 
Přesto byly tyto pozemky, v celkové rozloze 304m2, prodány jinému zájemci za cenu 350,- 
Kč/m2, tj. za celkovou částku 106 400,- Kč. Jakým rozhodnutím můžete zdůvodnit prodej 
pozemků za nižší cenu a tím vzniklý rozdíl z prodeje těchto pozemků ve výši 96 064,-Kč? 
Kdyby se pozemky prodaly zájemkyni, která nabízela částku 666,- Kč/m2, činila by výsledná 
částka za pozemky sumu 202 464,- Kč. Bylo toto rozhodnutí učiněno v mezích zákona o 
obcích a s vědomím hospodaření formou „dobrého hospodáře“? Žádáme vyjádření od všech 
zastupitelů obce Horní Bojanovice. 
Odpověď: Pozemky byly prodány za cenu v místě a čase obvyklou, čímž nebyl porušen žádný 
zákon. 
 
       
 
Odpovědi výše uvedené jsou za Obec Horní Bojanovice, jestliže žádáte sdělení od fyzických 
osob a zastupitelů, je třeba dotazy adresovat přímo jim, obec za ně nemá právo odpovídat. 
 
 
    
     

 
V Horních Bojanovicích 6.5.2019 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


