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Při opravách chodníků a silnic se dle sjednané SoD dodavatelské firmě předá staveniště a vše co je na 

staveništi (stávající dlažby, obruby apod.) se stává majetkem dodavatelské firmy. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem nikde na webu nenašel na základě jakých předpisů je možné toto předání 

majetku uskutečnit, žádám Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

o zpřístupnění následujících informaci: 

 

Na základě jakého právního předpisu se stává vše co je na staveništi při opravách chodníků a silnic 

majetkem zhotovitele. 

 

O jakou formu převodu majetku (dar, bezúplatný převod atd.) se v tomto případě jedná? 

 

Kdo (starosta, vedoucí finančního odboru atd.) a jak stanovuje hodnotu předávaného majetku? 

 

Musí být na tento předávaný majetek zpracován znalecký posudek? 

 

Musí být sepsána smlouva o předání majetku a vyhotoven seznam předaného majetku zhotoviteli? 

 

Jak se účtuje převod v účetnictví města? 

 

Jak se účtuje převod v účetnictví zhotovitele? 

 

 

 

Odpověď: 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve kterém jste požádal o právní 

názor na situaci, kdy při realizaci opravy místní komunikace došlo k přenechání stavebního materiálu 

dodavatelské firmě, a to z rozhodnutí starosty obce. Požádal jste o stanovisko, o jakou formu převodu 

majetku se jedná, kdo stanovuje hodnotu převáděného majetku, zda je v tomto případě nutný znalecký 

posudek, zda musí být o tomto převodu sepsána smlouva, jak se tento převod majetku účtuje a kdo 

stanovuje hodnotu převáděného majetku. 

 

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty  povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich 

působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika hospodaření s majetkem obce nepatří do gesce 

Ministerstva pro místní rozvoj, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k jeho působnosti a proto 

Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o informaci odkládá. 

 


