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Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. 

 

 

Vážená paní ***, 

tímto reagujeme na Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, podanou 

prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Železném Brodě dne 10. dubna 2017. 

 

K bodu 1) 

Odkoupení schválilo Zastupitelstvo M2sta Železný Brod dne 20. ledna 2017. 

K bodu 2) 

Výňatek ze zápisu zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. prosince 2009: 

„… Pan starosta požádal zastupitele korespondenčně o stanovisko ve věci záměru účastnit se koupě objektu budovy 

Exathermu. Dle získaných informací už v současné době neprobíhají žádná jednání s firmou, která se o tyto prostory 

zajímala. Jelikož cena nemovitosti šla z 12ti miliónů dolů, domnívá se starosta, že je potřeba se o ně zajímat, jelikož 

tvoří střed města. Ve vizi by bylo nejlepší objekt zbourat a vytvořit např. velký víceúčelový park. Tyto pozemky by 

zůstaly jako rezerva v případě budoucího smysluplného projektu.  

Zastupitelstvo města schvaluje (11 pro, 0 proti, 1 zdr.) udělení mandátu starostovi města panu Mgr. Václavu Horáčkovi 

k vyjednávání o podmínkách koupě budovy Exathermu v Železném Brodě. …“ 

 

Výňatek ze zápisu zasedání zastupitelstva, konaného dne 20. ledna 2010: 

„…Pan starosta označil místo jako nejlukrativnější v Železném Brodě, pan Kočvara návrh koupě podpořil a doplnil, 

že se jedná v konečné fázi o velkou plochu. …“ 

 



K bodu 3) 

Celkem 7 150 000,- Kč. 

K bodu 4) 

Dokumenty budou zveřejněny na internetových stránkách města. 

K bodu 5) 

Sanační práce nebyly dosud zahájeny. 

K bodu 6) 

Podrobný časový harmonogram bude závislý na výsledku veřejné zakázky a vydání všech relevantních souhlasů 

a povolení. Snažíme se postupovat tak, aby demolice proběhla v letošním roce. 

K bodu 7) 

Cena vzejde z veřejné zakázky, Město Železný Brod zaplatí 15% z celkových uznatelných výdajů projektu. 

K bodu 8) 

Vzhledem k tomu, že není zahájena veřejná zakázka, není známa žádná soutěžící firma (žádný uchazeč veřejné 

zakázky). 

K bodu 9) 

Předpokládáme odpočinkovou zónu, zeleň. 

 

 

S pozdravem 
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