


From: Ing. Jaroslav Končický [mailto:koncicky@mesto-slavicin.cz]  
Sent: Wednesday, July 08, 2015 11:42 AM 
To:  
Subject: Žádost o poskytnutí informací 
 
Dobrý den,  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací ohledně prodeje budovy čp. 195 ve Slavičíně- Hrádku  , kterou jsme 
obdrželi dne 25.6.2015, podáváme následující informace : 
 
Ad 1) – k danému bodu odkazujeme na přílohu „záměr obce – stanovisko.docx“, kterou zpracoval JUDr. Jiří 
Frajt 
Ad 2 – skutečnost, že budova čp. 195 obsahuje azbest, vyplývá z projektové dokumentace stavby – viz 
příloha „Hrádek čp. 195 - PD – azbest“ (v pol. 5 – Azbestocement). 
 
S pozdravem 
 
 
Ing.Jaroslav Končický 
starosta 
 
Město Slavičín 
Osvobození 25 
763 21 Slavičín 
 
mobil: 603 230 207 
e-mail: koncicky@mesto-slavicin.cz 

www.mesto-slavicin.cz 
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

JUDr. JIŘÍ FRAJT 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, MASARYKOVO NÁM. 177 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
v seznamu ČAK zapsán pod č. 0131  Telefon 577320727    E-mail: akfrajt@volny.cz 

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30. 6. 2015 

 

Město Slavičín 

Osvobození 25 

763 21 Slavičín 

k rukám starosty Ing. Jaroslava Končického 

 

Zveřejňování záměru obce podle § 39 zákona o obcích 

 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen „zákon o obcích“) nestanoví, který z obecních orgánů 

má přijmout rozhodnutí o záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej 

nebo poskytnout jako výpůjčku.  

Metodika MV ČR č. 7.1 – Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o 

obcích doporučuje, aby před zveřejněním záměru bylo o záměru rozhodnuto příslušným obecním 

orgánem. Rozhodování o záměru náleží podle metodiky do nevyhrazené pravomoci rady obce, takže o 

přijetí a zveřejnění záměru by měla rozhodovat rada obce, je-li zřízena. 

Stejný názor zastává i právní věda (viz např. Adam Furek, K právní úpravě dispozic s obecním 

majetkem Bulletin advokacie č. 2,3,4/2006). 

Soudní judikatura sice dospěla k závěru, že o přijetí záměru rozhoduje rada obce, ale pokud by 

došlo k jinak řádnému zveřejnění záměru, který nebyl v rozporu se zákonem o obcích předem schválen 

příslušným obecním orgánem (např. starosta záměr zveřejnil bez vědomí rady obce), není takové 

pochybení důvodem pro konstatování neplatnosti smlouvy (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 

2009 sp. zn. 22 Cdo 4897/2007 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2007 sp. zn. 30 Cdo 

2452/2006).  

Soudy dospěly k závěru, že zveřejněním záměru o budoucí dispozici s nemovitým majetkem 

plní obec vůči občanům svoji informační povinnost a zaručuje jim rovnou příležitost k tomu, aby se o 

nakládání s majetkem obce včas dozvěděli a mohli v případě zájmu předložit svoji nabídku. Žádné jiné 

funkce záměr neplní. 

Lze tedy uzavřít, že i když zveřejněný záměr prodat dům čp. 195 v kat. území Hrádek na Vlárské 

dráze neodpovídá usnesení rady, nemá tato skutečnost vliv na platnost kupní smlouvy, kterou obec 

uvedený nemovitý majetek prodala. Pokud byl záměr zveřejněn po dobu 15 dnů před rozhodnutím o 

prodeji, kupní smlouva odpovídala zveřejněnému záměru a prodej byl schválen zastupitelstvem obce, 

byly splněny všechny podmínky prodeje, stanovené zákonem o obcích. 

 

 

JUDr. Jiří Frajt   

advokát    
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