Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
město Karolinka
Radniční náměstí č. 42,
756 05 Karolinka
tel.: +420 571 450 421
email: podatelna@mukarolinka.cz
datová schránka: fgcby4a
Vážená paní starostko,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás prosím
o zpřístupnění informací o tom, jak bylo naloženo s dotací Státního fondu rozvoje bydlení,
která byla městu Karolinka přidělena dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.
My Nájemní bytové družstvo Vítkov (dále NBDV) jsme ve sdružení s městem Vítkov v rámci
vybudování bytových domů ve Vítkově, , které byly kolaudovány v roce 2004.Město Vítkov
bylo příjemcem té samé dotace na vybudování uvedenýchytových
b
domů na základě smlouvy
o poskytnutí dotace. Po úpravě této smlouvy byla dotace městu přiznána a město tím pádem
nabylo majetek vybudovaný z této dotace. Bohužel v době výstavby tehdejší vedení města a
družstva na budoucí vypořádání majetku nemyslelo (třeba smlouvou o smlouvě budoucí) a
městem Vítkov byly v té době dány pouze ústní sliby o převodu majetku na družstvo po
skončení podmínek dotace.
Smyslem této žádosti je tedy získat zkušenosti jiných nabyvatelů dotací (měst a obcí)
s převodem majetku na družstva vzniklá za účelem výstavby bytových domů dle našeho
případu. Konkrétně nás zajímají podmínky, za kterých byl nebo bude převeden majetek měst
nabytý výše uvedenou dotací na družstvo vzniklé za účelem vybudování bytových domů.
Proto Vás prosím o zpřístupnění smluv týkajících se ev. převodu majetku města na družstvo
dle výše uvedeného popisu.
Ve smyslu § 17 ods
t. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci prosím poskytněte v elektronické formě (např.
pdf, doc) a zašlete v zákonné lhůtě buď na e-mail nebo na datovém nosiči (CD/DVD) na níže
uvedenou doručovací adresu. Za jejich poskytnutí informací předem děkuji. V případě
komplikací či upřesňujících dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
předseda Nájemního bytového družstva Vítkov
IČO: 26808048
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ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb., kterou jsme obdrželi dne 06.01.2020 do datové
schránky, Vám sděluji, že majetek nabytý (financovaný) z dotace Státního fondu rozvoje bydlení, je v majetku
města a nebyl převeden na jiný subjekt.
S pozdravem

---------------------------------------Marie Chovanečková
starostka města
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