






































tisk č. 0208-17RM
čj. MCH 3714/2017

Zastupitelstvo města Chropyně

Doplnění materiálu po jeho uzavření a tisku

Název materiálu Majetkoprávní záležitosti

Bod č. 4

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s v ě ř u j e

Radě města Chropyně pravomoc uvedenou v § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva:

V souvislosti se zákonem č. 106/2016 Sb., kterým se s platností od 1. července 2017 změnil mj. také 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) byl rozsah 
majetkoprávních záležitostí  uvedených pod § 85 zákona o obcích rozšířen také o pravomoc pod 
písmenem n)  ve znění:  „Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování  o  zpeněžení hmotné 
nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci  
nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným 
způsobem.“ Toto ustanovení dříve v zákoně o obcích nebylo a obce se tak nemohly účastnit dražeb 
majetku. V tomto písmenu se také stanoví, že tuto pravomoc může zastupitelstvo obce svěřit radě 
obce nebo starostovi.

Aby se zástupce města mohl dražby účastnit, musí k tomu být vybaven potřebným mandátem. Dle 
stávající zákonné úpravy tento mandát uděluje na základě výše uvedeného ustanovení zastupitelstvo. 
Jelikož je však procedura svolání  zastupitelstva oproti  svolání  rady dlouhá a v případech,  kdy se 
objeví  možnost  dražby  hmotných  nemovitých  věcí,  které  jsou  pro  město  Chropyně  strategicky 
důležité,  je  nutno  reagovat  rychle,  doporučujeme  (po  poradě  s právním  zástupcem)  svěřit  tuto 
pravomoc radě města.

Dalším  důležitým  faktorem,  který  hovoří  ve  prospěch  svěření  této  pravomoci  radě  města,  je 
neveřejnost jednání rady města, stejně jako neveřejnost materiálů, které projednává. Dle § 40 zákona 
o obcích se totiž usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v  dražbě 
atp., až do ukončení dražby atp. nezpřístupňují podle zákona o obcích ani neposkytují podle zákona 
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění.  Jelikož  je  však  jednání 
zastupitelstva  veřejné,  nemůže  být  toto  ustanovení  zákona  o  obcích  v případě  zastupitelstva 
naplněno, neboť zastupitelstvo nemůže projednat žádný z materiálů neveřejně. Mohlo by tak dojít 
k narušení rovnosti soutěže a výsledek dražby by mohl být ovlivněn spekulanty. 

Přenesení pravomoci se v tomto případě týká pouhé účasti v dražbě nebo obdobném způsobu nabytí, 
rozhodnutí samotné o nabytí hmotných nemovitých věcí do majetku města bude i nadále rozhodovat 
zastupitelstvo města. 
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