
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Zaslání přílohy k usnesení č. 1355/2018, zaslání nájemní smlouvy mezi městem České 

Budějovice a EuroAWK s.r.o., termín vyvěšení záměru o pronájmu pozemků za účelem 

umístění a provozování čekáren – přístřešků MHD a prodejních stánků na úřední desce, i 

elektronické desce 

 

 
„Žádáme o poskytnutí těchto informací: 

 

1) Zaslání přílohy k usnesení č. 1355/2018 (pronájem částí pozemků pro přístřešky MHD a prodejní 

stánky v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7) ze 20. schůze Rady města České Budějovice konané dne 

22. 10. 2018. 

2) Zaslání nájemní smlouvy mezi městem České Budějovice a společností euroAWK s.r.o (z usnesení 

č. 1355/2018) v případě, že již byla tato smlouva primátorem města podepsána. V případě, že tato 

smlouva podepsána nebyla, prosím o informaci, v jakém termínu má k podepsání smlouvy dojít. 

3) Informaci, v jakém termínu (od – do) byl na úřední desce, i elektronické úřední desce, vyvěšen 

záměr o pronájmu pozemků za účelem umístění a provozování čekáren – přístřešků MHD a 

prodejních stánků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 4, 6 a 7 (usnesení č. 1102/2018 ze 14. schůze Rady 

města České Budějovice ze dne 25. 6. 2018).“ 

 

 

K požadovanému uvádí povinný subjekt následující: 

 

1) viz příloha tohoto přípisu 

 

2) K dnešnímu dni nebyla nájemní smlouva mezi statutárním městem České Budějovice a společností 

euroAWK s.r.o. uzavřena. K podpisu smlouvy by ze strany statutárního města České Budějovice 

mělo dojít do konce roku 2018. Po uzavření smlouvy bude tato uveřejněna na webových stránkách 

statutárního města České Budějovice a dále v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění, 

v registru smluv.  

 

3) Záměr pronájmu byl na úřední desce (i elektronické úřední desce) vyvěšen v termínu od 4. 9. 2018 

do 19. 9. 2018. Kopie oznámení o zveřejnění záměru pronájmu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí 

je přílohou tohoto přípisu. 

 

 

 

 

 

 

     
 


