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David Kučera 
Údolní 392/16 
BRNO 

 
Váš dopis zn.:   e-mail                                                                        
Ze dne:             07.04.2022    
                                                                                 
Sp.zn.: MUVR-S-47/2022 
Č. j.:     MUVR–740/2022                                                     
Vyřizuje: Ing. Ludmila Polešovská 
Telefon: 511 147 302                                                                      
E-mail: tajemnik@mestovracov.cz 
Datum: 07.04.2022 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

            Městský úřad Vracov na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona        
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
07.04.2022, uvádí:  

 Jaké právní služby a kým byly poskytnuty v souvislosti s prodejem nemovitostí – stavební 
lokalita Olšíčka? 

Odpověď: 
Pouze právní služby advokátní kanceláře pro samosprávu Jany Zwyrtek Hamplové. 
 

 Prosím o zaslání smluv či jiných obdobných dokumentů, které byly uzavřeny v souvislosti 
s poskytováním právních služeb v souvislosti s prodejem nemovitostí stavební lokalita 
Olšíčka. 

Odpověď: 
Viz přílohy. 
 

 Kolik město Vracov vynaložilo finančních prostředků s poskytováním právních služeb 
v souvislosti s prodejem nemovitostí stavební lokalita Olšíčka? 

Odpověď: 
Město Vracov vynaložilo 145200 Kč. 

 

 Kolik město Vracov plánuje (na základě uzavřené smlouvy, objednávky či jiné) vynaložit 
finančních prostředků s poskytováním právních služeb v souvislosti s prodejem nemovitostí 
stavební lokalita Olšíčka? 

Odpověď: 
Město Vracov plánuje ještě vynaložit 110000 Kč bez DPH. 

 

 Kolik město Vracov vynaložilo finančních prostředků v roce 2022 a v roce 2021 na 
poskytování právních služeb? 

Odpověď: 
Město Vracov vynaložilo za právní služby 145200 Kč + 96800 Kč = 242000 Kč. 

 

 Prosím o zaslání smluv či jiných obdobných dokumentů, které byly uzavřeny v souvislosti 
s poskytováním právních služeb v roce 2022 a v roce 2021. 

Odpověď: 
Viz přílohy. 
 

Náklady nebyly stanoveny.  
Ing. Ludmila Polešovská v.r. 
tajemnice MěÚ Vracov 
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Zpráva o poskytnutí informace: 
 
 
 
 
Předmět žádosti: 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 07.04.2022 ve věci poskytování právních služeb pro město Vracov        
a vynaložených finančních prostředků za právní služby. 
 
Obsah žádosti: 
Viz žádost 
 
Poskytnuta informace: 
 
Informace poskytnuta v celém požadovaném rozsahu. 
 
Zpracovala: Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice Městského úřadu Vracov 
 
Dne 07.04.2022  
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Záznam o postupu při poskytování informace: 
 
MěÚ Vracov, tajemnice 
 
 
Žadatel: 
 
David Kučera 
Údolní 392/16 
BRNO 

 
Předmět žádosti: 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
věci ve věci poskytování právních služeb pro město Vracov a vynaložených finančních 
prostředků za právní služby. 
 
 
 
Žádost podána dne: 
 
07.04.2022 
 
Náklady: 
 
Nebyly stanoveny. 
 
 
Informace poskytnuta dne 07.04.2022. 
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