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Klenčí pod Čerchovem 2. 7. 2018

Vyřízení žádosti o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Tímto reagujeme na Vaši žádost o informaci, která byla doručena 18. 6. 2018 Úřadu Městyse
Klenčí pod Čerchovem, kde žádáte o informace týkající se pravděpodobně bytových domů čp.
331 - 333. Soudíme tak dle charakteru žádosti.

K Vašim dotazům sdělujeme následující:

Žádost:
1. Žádám o kopie smluv o sdružení mezi Městem-obcí Klenčí pod Čerchovem a SBD
Stavební bytové družstvo Domažlice, včetně všech případných dodatků.
Odpověď:
Kopii smlouvy o sdružení mezi Obcí Klenčí pod Čerchovem a SBD Domažlice přikládáme
jako přílohu tohoto přípisu včetně 3 platných dodatků.
Žádost:
2. Žádáni o kopie smluv kupních či smluv o smlouvě budoucí kupní nebo jiné podobné
smlouvy, která řeší vypořádaní převodu 51% podílu města-obce na BD nebo případně
na jednotlivé členy BD po skončení doby 20 let od kolaudace, pokud takovéto smlouvy
existují.
Odpověď':
Prozatím nejsou uzavřeny žádné smluvní dokumenty, které by řešily vypořádání převodu
podílu 51% obce, resp. městyse Klenčí. Jediné ustanovení je citováno pouze v smlouvě
o sdružení ze dne 9. 8. 2002 v ČI. V odst. 4., dále pak v dodatku č. 2, ČI. V odst. 1.
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Žádost:
3. V případě, že již došlo k vypořádání a převodu podílu města-obce na BD nebo jeho členy,
žádám o sdělení, za jakou částku byl podíl města-obce prodán, převeden nebo darován a kopii
smlouvy, která tento převod umožnila
Odpověď':
Na tento dotaz odpovídáme, že ještě k vypořádání a převodu podílu obce, resp. městyse
Klenčí pod Čerchovem nedošlo.
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