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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec, Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„InfZ“) od Vás dne 07. 02. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací:
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím, žádám Městský úřad o vyúčtování majetku
P
. Město za jejich dům u Karla IV získalo prodejem panu Č
1,8 milionu Kč a
obec Čeradice za dům č.41 /škola/ zaplatilo 1,75 milionu a mě zajímá k čemu se 3 550 000 Kč
použilo.
Na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ bylo doplněno datum narození.
Na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ bylo upřesněno: jedná se o dům č.p. 353 v
ulici Karla IV. v Žatci prodaný zřejmě 2013-2014 a dům č.p. 41 v Čeradicích prodaný zřejmě
2017-2018 a dotazujete se za kolik byly nemovitosti prodány a na co byly peníze použité.
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
K vyúčtování majetku P
sdělujeme, že Město Žatec nezískalo 1,8 milionu Kč za
prodej domu č.p. 353 v Žatci panu Č
a nezískalo 1,75 milionu Kč za prodej domu č.p.
41 v Čeradicích Obci Čeradice. Není nám známo, jestli se nemovitosti prodaly za Vámi
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uváděné částky. Město Žatec přihlásilo své pohledávky v insolvenčních řízeních J
P
aM
P
. Výtěžek z insolvenčního řízení je dle zákona 182/2006 Sb., insolvenční
zákon, použit na pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Z výtěžku zpeněžení
nemovitosti č.p. 353 v ulici Karla IV. v Žatci nezískalo Město Žatec nic. Z výtěžku zpeněžení
této nemovitosti byla uspokojena pohledávka jiného věřitele, dřívějšího v pořadí. Z výtěžku
zpeněžení nemovitosti č.p. 41 v Čeradicích bylo uspokojeno ve prospěch Města Žatec
706.565,86 Kč z insolvenčního řízení J
P
a 712.913,86 Kč z insolvenčního řízení
M
P
. Prostředky byly zapojeny do rozpočtu Města Žatec, a použity na snížení
pohledávek vedených vůči J
P
aM
P
.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.
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