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Věc: Materiál k bodu 5 - Stanovisko k Žádosti o možnost hrazení dluhu na náhradě
nákladů řizení ve výši 181.194.40 Kč ve splátkách, návrh
Dohody o splátkách č. 08-110l20lMc

Předkladatel:
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
JUDr. Michaela Kuěerová V Brně dne 04.11.2020

Důvodová znráva
město Brno Městská část Brno-Bohunice bylo v roce 2010 vyzváno I

k zaplacen 1.864 Kč z titulu náhra dy škody;
měla Městská část Brno-Bohunice Údajně způsobit jejich

nedůvodnou evidencí mezÍ dluŽn íky nájemného' Kvůli evidenci m dluŽníky nájemn ého seezt
nestali členy družstva, které koupilo od města Brna bytový dům na I

Násl edně nemohli, ve vztahu k jimi uŽívanému bytu (č. 26), vyuŽít výhod
členů bytového d ruŽstva. Výzvě k zaplacení náhra dy škody Městská část Brno-Bohunice
nevyhověla a poŽadovanou ěástku nezaplatila

Vzávěru roku 2010 statutární město Brno,
Městskou část Brno-Bohunice o náhradu škody zažalovali a Žalobou podanou u Městského
soudu v Brně lacení částky 2170.285 Kč s příslušenstvím. Městský soud
v Brně žalobu V roce 2017 zamítnul (rozsudek ě.j. 20 c 10912010-
211). se odvolali a Krajský soud v Brně rozhodnutí Městského soudu
v Brně dne 20.05.2a20 potvrdil (rozsudek č'j' 44 Co 16412018-273). Rozsudek Městského
soudu v Brně, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně, nabyl právní moci dne
15.07.2a20 a je vykonatelný V soudních řízeních zastupoval statutární město Brno, MČ
Brno-Bohunice advokát JUDr. Mgr. LubomÍr Procházka

Zmíněnýmí rozsudky byla uloŽena povinnost zaplatit
statutárnímu městu Brnu , Městské části Brno-Bohunice na náhradě nákladů soudního řízen
celkem 1g1.,194,40

uloŽénoul
(prostřednictv ím advokátky JUDr. Zdeňky Jedličkové) poŽádali
(prostřednictvím advokáta JUDr. Mgr. Lu bomíra Procházky) o hrazení dluhu ve splátkách VE
výši 3'000 Kč měsíčně do dubna2021 a ve výši 5.000 Kč od května 2021

Žádost o odůvodněna tvrzenou nemajetností a nízkou výšÍ příjmů r
má mít příjem z invalidnÍho dů

Kč (k rukám právního zástupce).
povínnost dobrovolně nesplnili Přípisem ze dne 23.07

má mít plat kolem 18.000 Kč v zimním období,
vyšší (výše platu v tomto období v Žádosti neuvedena). Současn
uver

Při výŠi splátek navrhovaných bude
splácení dluhu na náhradě nákladů řízení trvat tři roky a dva měsíce. Dohodu o splátkách
musí schválit Zastupitelstvo MČ B rno-Bohunice na základě ustanovení $ 85 pism h) zákonao obcích, podle kterého zastup

chodu ve výši 7.650 Kč,
přes jap a léto má platr

splatnosti delší jak 18 měsíců
itelstvo rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou



Na základě rozhodnutÍ Rady MČ Brno-Bohunice ze dne 26.08.2020 (bod č' 10 programu
z 50. zasedánÍ RMČ)- a doporuěujícího usnesení ze dne o4.1'|.2o2o (bod č. s prolramu
z 56. zasedání RMČ), je- Zastupite]stvu MČ předloŽen ke schválení návrh oótrooy
o splátkách č. 08-1 10t2otMČ, zpracovaný v souladu se Žádostí dluŽníků.

-2-

Návrh usnesenÍ

Zastupitelstvo Mě Brno-Bohunice

schvaluie

doh uo 8-110/20/MČ s
dle předloŽené návrhu, kteý je přílohou č. 5 zápisu

ukládá

starostovi tvtČ oonoou o splátkách podepsat.

Í9pi" přípisu JUDr. Zdeňky Jedličkové ze dne 23.07.2o2o včetně přílohy
Návrh Dohody o splátkách č. 08_110t20lMČ

Pří!oha:


