
Žádost o"poskytnutí lnformace ve smyslu zákona
č. La6ÍL999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Dle doručení na podatelnu.

Žadate!:
Název:

Datum narozeni:
Trvaiý pciyt:
Adresa pro doručování:

Únnč grno_Bohunice
Doruěsno: 16j2202
BBOH/072 17121
listy:1
dÍuh:

přílohy:0
hy
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Ve smyslu zákona č. to6/7999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnÍ pozdějích předpisů,
Vás žádá me o poskytn utí následující info rmace :

]') Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právnÍch služeb, uzavřených
povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 aŽ 30. Ll.20.21'.

Žádáme o poskYtnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na rniše uvedenou
adresu p:c doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertenových) odkazů na konkrétní výše u
vedené smlouvy.

S pozdravem,



Kučerová Michaela (Mč Brno-Bohunice)

od:
odesIáno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Kučerová Michaela (MČ Brno-Bohunice)
k'l 7. prosince 2021 12:46

FW: Poskytnutí kopií smluv na poskytování právních služeb SMB MČ Brno-Bohunice
4139_001.pdf

Vážený pane,

na základě vašíŽádosti o informace podané podle z.č. Iolhggg Sb., ve znění pozdějších předpisů, (doručené
1'6'Iz.2021' zaevidované pod č.j. BBoH/o72I7 /2I/Pr), kterou požadujete poskytnutí kopií všech smluv na právní
služby uzavřených statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice v době mezi0L.0L.2O19 až30'L1'.2o2t,Yám
v příloze poskytujeme tyto smlouvy:

Smlouvu č.193/2021'
Smlouvu č. tI7 /2021'
Smlouvu č.024/2020
Smlouvu č.082/2021'
Smlouvu č' č. 1'64/2019,

uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Mč Brno_Bohunice a Vašíček a partneři, s.r.o., advokátní kanceláří, se
sídlem Brno, Dominikánské nám. 656/2 (formou objednávky a její akceptace)'

S pozdravem

JUDr. Michaela Kučerová

statutární město Brno
JUDr. Michaela Kučerová
právnička ÚMČ Brno-Bohunice
Dlouhá 57713
Brno 625 00
tel.: 547 423 819
e-mait : kuce rova @bel]Wgce. btna.qz
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E-nnil: exekuce@vfh.cz Tel: + 420 541 425 SBj, Fax: + 420 541 425 s12 www.vfh.cz

číslo spisu AK:
čísio dokumentu
I(ontaktní osoba: Mgr
Počet stran: 7

k č.j. BBoH/0504B/2I/Pr

ÚMč srno-Bohunice
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Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá577/3
625 00 Brno

V Brně dne 30. záÍí202I

Akceptace objednávky č. 193/2021 ze dne 21..09.2021-

Vážení,

dne 24'09.2021 mi byla prostřednicťvím datové schránky doručena objednávka Městské části Brno-Bohunice,
Statutární město Brno, č. 19312021ze dne 2I.09.202I (č'j.: BBoH/0504B/2I/Pr), v nížpoptáváte právní služby
pro uplatnění pohledávek Statutárr'rího města Brna v insoivenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp (dáIe jen ,,objednávka č. L93/2021'").

Výše specifikovanou objednávku č. L93/202L tímto akceptuji.

za Vašíček a p s.r.o., kance]ář
JUDr. Milan Vašíček' MBA, advokát

jednatel

Advokóti/trvalespolupracujícípartneř!:JI]Dr.MilanVašíček,MBA,reg'ČAKč.osv.3zsl,tČ:66217377. Mgr Zdeněk BruncIík,
IČ: 7t333797 . Mgr. Bc' Adotn Ptašnik, Ph.D', reg ČAK č. osv. 11328, lČ: 73168351 , ']IJDr. Zína Móšovó, reg ČAK č. osv. 3079,

Jana Cregorovó, reg. ČAK č. osv.3392, ]Č: 66220939 ' Mgr. Vladislava Křivovó, reg. ČAK č-

reg. ČAK č 'osv. uaao, tČ: 72014725
osv. 11785, lČ:

reg. ČAK č' osv. 10590,
IČ:66216214 . JUDr.

. Mgr. Markéta
71465995 . Mgr. lng. Daniel Dunča, reg.
Zerdalogluová, reg' ČAK č. osv. 71892, lČ:ČAKč. osv' lz,13l, tČ: 45463727 . Mg| Martin Karlín,

69216606 . MgL Ing. Petr Lhotsky, reg. ČAK č. osv. 14597, IČ: 1171704 . Mgr' Matúš
15803' IČ: 03266681 ' Mgr. Jan Llobonec, reg. ČAI( č. osv. 1

IČ:04442091 .

Švanda, reg' ČAK č. osv. ls01q, tČ: 01659367 . ]tJDr' \4osta
o$q, tČ: 68691891 . Mgr. Ing. Simona Buríanová' reg. ČAK č.Florionovó, reg. ČAK č. osv.

IČ: 88516326 .osv.15260, Mqr. Romcn Tontel<, req. ČAK č. osv' 16559'
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Uřad městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopis č.j'
Ze dne:
NaŠe č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

ŤJsJF
BBOH/0504Bl21tPr
JUDr. Michaela Kučerová
547 423 819
547 352946
kucerova@bohu nice. brno.cz
21.09.2021

Vašíček a partneři s.r.o.' advokátní
kancelář
Dominikánské nám. 65612
602 00 Brno

objednávka _ návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních s!užeb
Císlo objednávky obce: 19312021

VáŽený pane doktore,

objednáváme u Vás právní sl
pohledávky z R MS v Brně č.j'

u atnění ledávek v insolvenčním řízení Jde o

kterých statutární město B rno za upujete.
vymáhané v EŘ, ve

Předmět
zastu í věřitele SMB a provádění všech úko čním řízení sp.zn. KSBR 47

řed KS v Brně (věc dluŽníka
plnění z insolvence na účet města, č.ú
Cena:
1250'00 Kč bez DPH
Fakturace:
Faktura s náleŽitostmi podle platných daňových a účetních předpisů bude vystavena na:
statutární město Brno
Dominikánské nám. 19611
602 00 Brno
v ele;ktronické formě na e_mail: kucerovaílbohunice. brno.cz

Společně s objednávkou zasíláme Plnou moc a další dokumenty, které máme k dispozici

QÁÁl{.^ ^ř^ó lm ntcam ne iac{ I ^hi na\lvll nrlllm^tó do 04 ln )ň)4

tajemník Útt/Č arno-Bohuniee }
Příloha:
Nájemní smlouva
Rozpis nedoplatku z 31.o7 '2006 (pzp v rozsudku se zvýŠil o dobu do zaplacenÍ jistiny dne
14.04.?009)
Rozpis nedoplatku z 19.04.2006
UsnesenÍ o zastavení řízenÍ ohledně 37.091 Kč
Evidenční list pro výpočet Úhrad za uŽívání bytu
Plná moc _ kvůli dovolené starosty dodáme dodatečně, po 29.09.2021

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 025710100
Výdajový Účet: 19_519 081 021710100

tČo: ++ggzzgs
DlČ: CZa4992785
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E-nail: exekuce@vfh.cz Tel: + 420 541.425 SB1, Fax: + 420 541 425 512 www.vfh.cz

číslospisuAI(-
{-

T(ontakulÍ osoba: Mgr. Zdcnčk Brunc]ík' advo]<át
Počet stran: L

k č.j.: BBorV 04156/2| IPr
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Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 57713
625 00 Brno

Hiůňui'rťfih' Í),[,
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bcO8es7d2bBa87

V Brně dne 17. srpna 2021

Akeeptace objednávky č. ].17i21 ze dne 04.08.2021

YáŽení,

dne 05.08.2021 mi byla prostřednictvím datové schránky doručet'ra objednávka McYstské části Brno-Bohunice,
Statutární město Brno, č. Lr7lzL ze dne 04'08.2021' (č.j': BBoH/04I56/27lPr), v ruŽ poptáváte právní služby pro
uplatnění pohledávek S nrěsta Brna v insolvenčním řízení vedenén Krajským soudem v Brně pod sp
zn. dále jen ,,objednávka č.II7/2L")

Výše specifikovanou objednávku č. 1'I7/2L tínto akceptuji.

za Vašíček a partneři s.r.o', advokátní kance]ář
JUDr' Mi]an Vašíček, MBA, advokát

jednatel

Advokiti / u'vale spolupracující partneři: JUDr. Mílan Vašíček, MI]A, reg. ČeK č. osv' 3257,lČ: 66217377 Mgr. Zdeněk Brunclík, reg'
reg .ČaK č. osv. 3079, IČ:IČ: 71333797 , Mgr.I3c. Arlanl Ptošník, Ph.D', reg. ČAK č. osv. 11:J2B, lČ: n16B351 . JUDr. Zíno Mášová,

Jano cregorovó, reg ČAl( č' osv' 3s9z, tČ: 66220939 ' Mgr' Vladislovt't I{řivovó, reg. Č:A]< č. osv' llzas, tČ: 71465995 ' Mgr

ČAK č' osv. 12431, tČ: l(arlín, reg. ČAK č 'osv. uaao, Ě: 72014725 ' Mgr. Morkéta Zerdalogluovó, reg.

69216606 . Mgr. Ing. osv. 14597, lČ: 1171704 ' Mqr. MatúšŠvanr)a, reg. UK
}fia, tČ: 6B69189

č. osv. 15014, IČ: 01659367 ' .IL]D:' vlosto

ČAK č' osv' 10590,
66216214 . JUDr

lng. Daniel Dunča, reg'
ČAK č' osv' ll\g2, tČ:

F'loríanovó, Čerc t

45463727 . Mgr. Martin
Petr LhoLstý, reg' ČAx č'
osv. ]5803, IČ: 03266681 reg. ČAK č. osv' 1

IČ:04442091 .
Jan LIabanec,reg

IČ:osv. 15260, 88516326 . Mor. Romon Tontek, req
Mgr.

. CAK č. osv.16559'
1 . Mgr' Ing. Simona Burionovó, reg. ČAKč'
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Úřad městské Óásti Brno-Bohunice

VáŠ dopis č'j
Ze dne:
NaŠe č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

emailA3267656
29.07.21
BBOH/041 56121lPr
JUDr' Michaela Kučerová
547 423 819
547 352 946
kucerova@boh unice. brno. cz
04.08.2021

Vašíček a partneři s.r.o.' advokátní
kancelář
Dominikánské nám. 65612
602 00 Brno

pbjednávka - návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb
Číslo objednávky obce: , /7 ',',, 1,'/ ./

VáŽený pane doktore,

objednáváme u Vás právní sluŽby pro upJatnění pohledávky v

:"J]",11H': T'Y :^:fflŤ l,ffiI; .f;sJ 
Hs

insolvenčním řízení. Jde o

zas pujete

Předmět
zastu nl vente|e SMB a provádění

před KS v Brně (věc dl
všech úkonů v insolvenčním řízení sp.=n.f

plněn
Cena

z nsolvence na účet města, č.ú

1250,00 Ki bez DPH
Fakturace:
Faktura s náleŽitostmi podle platných daňových a účetních předpisů bude vystavena na:
statutární město Brno
Dominikánské nám' 196/1
602 00 Brno
v elektronické formě na e-m ail : kucerova-@bohunice. brn-o. cz

Společně s objednávkou zasíláme Plnou moc a další dokumenty, které máme k dispozici

QÁÁl{a nrnoí* ^í6^rmhÁ iaa+li ahi aáltVll nřiiímáfo Aa 4Á 
^9' 

)n)1

l lng. otakar Kamarád
tajemník UMC Brno_Bohuniee

Příloha:
Plná moc
Nájemní smlouva
Rozpis nedoplatku z30.10.2006 (pzp v rozsudku se zvýšil o dobu do zaplaceníjistiny dne
25.07.2007)
Evidenční list pro výpočet úhrad za uŽívání bytu

Teleforr: 547 423 810
Fax 547 352 946

Bankovni spojenÍ: Komerční banka Brno-město
PřÍjmový úČet: 19-519 086 025710100
Výdajový Účet: 19-519 o81 o217l01oo

lČo 44992785
DlČ: CZ44992785
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E-mail: exekuce(dvfh,cz TeI: + 420 541 425 581 Fsx: + 420 541 425 512 wwttt,vfh.cz

číslospnuAI(:IT
číslo dokun-rentu AK: l:ffl
sp.zn. soud: KSBR 44 INS 1201/-2020
I(ontakmí osoba: Mgr' Zdeněk Brun':lík, advol<át
Počct stt'an: 1

k č.j.: BBOH/ 02059120 lPr

ÚtvtČ srno_aohunice
Doručeno: 03'03.2020
BBOH/02252t20n4J
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Statutárrrí město Brno
Městská část Brno-Bohurrice
DIouhá 577l3
625 00 Brno

isty: přílohy:l
Jruh:

rL
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V Brrrě dr-re 3' března 2020

bc08es 77359eba

Akceptace objednávky č. 02412020 ze dne 24.02.2020

VáŽení,

dne 25.02.2020 nri byla prostřeclnictvín'r datové sclrránky doručena objednávka Městs]<é části Brno-Bohunice,
Statutární něsto Brno' č.02412020 ze dne 24'02.2020 (č.j.: BBoHl 02059120 /Pr), v níž poptáváte právní
siužby pro rrí pohledávek Statutárního města Brna v inso]venčrrím řízen

jen,,Objedrrávka č' 0z4/20z0").
í vedeném l(rajsl<ým soudem v

Brně pod sp.

Výše specÍfikovanou o bj edrrávku č. 024 l 2020 tírnto akcepttrj i.

za Vašíček a partneři s.r.o., kanceIář
JUDr. Milan Vašíček, MBA, advol<át

jednatel

z.a správnost vyhotovcní:
Thet'csa Sofie Re miášová
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Úřad městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopis č.j
Ze dne:
Naše č.j.
Vyřizuje;
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/020591201Pr
JUDr. Kučerová
547 423 819
547 352946
kucerova@bohu nice. brno. cz
24.02.2020

VáŽený pan
JUDr. Milan Vašíěek, MBA
advokát
Dominikánské nám. 65612
602 00 Brno

objednávka - návrh na uzavřenísmlouvy o poskytnutí právních služeb
Císlo objednávky obce: 02412020

VáŽený pane doktore,

objednáváme u Vás právní sluŽby pro uplatnění pohledávky statutárního města Brna
vinsolvenčnímřízení.JdeopohledávkuzrozhodnutíMS-BrhoSp.zn.ffi
vymáhanou v exekučním řízení, ve kterém statutární město Brno zastupujeTás advoE1ňT-
kancelář'
Předmět:
zastupová ní věřitele statutárn města Brna a provádění všech úkonů v insolvenčním řízení

před Krajským soudem v Brně (věc dluŽníkary
plnění z insolvence na účet města, č.ú
Cena :

1250'00 Kč bez DPH za přihláŠku pohledávky z jednoho ex. titulu
Fakturace:
Faktura s náleŽitostmi podle platných daňových a účetních předpisŮ bude vystavena na:
statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
v elektronické formě na e-mail. kucerova@bohunice. brno. cz
Společně s objednávkou zasÍláme Plnou moc.
objednávka je vystavena V souladu s organizaěním řádem ÚtvtČ Brno-Bohunice z ledna
2020.
Sdělte prosím písemně' iestli obiednávku (nabídku) přiiímáte, neipozděii do 02.03 2020.

spozdravem

Kam
tajemník ÚMČ grno-Bohunice

Příloha:
Plná moc

Telefon: 547 423 810
Fax'. 547 352 946

Bankovní spojení; KomerčnÍ banka Brno-město
Příjmový Účet: 19-5'19 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 0217l010o

lÓo'' 44992785
DlČ'' CZ44992785
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E - nt ail : exekuc e@vfh. c z Tel: + 420 541 425 581 Fax: + 420 541 425 512 www,vfh.cz
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Počet stran: 1

k č.j.: BBOH/0307 0/2L/Pr
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Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
D]ouhá 57713
625 00 Brno

-'''r::':í,#'*'?ffi 
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VáŽení,

dne 09.06.2021
Statutární město
pro
sp.

V Brně dne 9' června 202]_

Akceptace objednávky č. 082/202L ze dne 04.06.2021'

mi byla prostřednictvím datové schránky doručena objednávka Městské části Brno-Bohunice
Bmo, č. oB2/2021ze dne 04'06.2021' (č.j.: BBoHlO3o7O/2IlPr), v níŽ poptáváte právní služby

Statutárního města Brna v insolvenčním řízení vedenénr Krajským soudem v Brně pod
dáIe jen,,objednávk a č. 0B2/202L").

Výše specifikovanou obj edrrávku č. 0B2l202I tímto akceptuji

za Vašíček a s.r.o., advokátní
JUDr. Milan Vašíček, MBA, advokát

jednatel



Úřad městské části Brno_Bohunice

Váš dopis č.j
Ze dne'.
Naše č.j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/03070121lPr
JUDr. Michaela KuČerová
547 423 819
547 352 946
kucerova@boh u n ice. brno. cz
04.06.2021

Vašíěek a partneři s.ř.o.' advokátní
kancelář
Dominikánské nám' 65612
602 00 Brno

města Brna

pbjednávka - návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb
Císlo objednávky obce: 1''-icl-)-. '',.1-. -l

VáŽený pane doktore,

objednáváme u Vás právní sluŽby pro uplatnění pohledávky stat
v insolvenčním řízení. Jde o pohledávku z rozhodnutí MS v Brně č.j.
z02.06.2000 vymáhanou původně vexekučním řízení, ve kterém s
zastupujete.

Předmět:
zastupování věřitele statutárnÍho města Brna a provádění všech úkonů v insolvenčním řízení
sp,zn před Krajským soudem v Brně (věc dluŽník" ll

nce na účetměsta, č.ú
Cena:
1250'00 Kč bez DPH
Fakturace:
Faktura s náleŽitostmi podle platných daňových a účeiních předpisŮ bude vystavena na
statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
v elektronické formě na e-mail: kucerova@bohuni ce. brno.cz

Společně s objednávkou zasíláme Plnou moc a další dokumenty, které máme k dispozici

Sdělte orosím oísemně iestli obiedn (nabídku) ořiiímáte' do 1B'06.202'1

m

' tajemník ÚuČ grno-Bohunice

Přiloha:
Plná moc
Rozhodnutí o přidělení bytu, převzaté v 10l1980 (k dispozici byla a je jen kopie)
Rozpis nedoplatku
Evidenční list pro výpočet úhrad zauŽívání bytu, podep."n- 1995 (k
dispozicijen kopie)
Evidenční listy z 1996' 1997 ,1999 (pouze kopie)

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

Bankovni spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 'l9-5'19 086 025710'100
Výdajový účet: 19-5'19 081 021710100

lČo:44992785
DlČ"CZ44992785



V H
VAŠÍČpK A PARTNIŘI
aovorcÁrxÍ rcl'NclI-ÁŘ ATToRNEYs AT LAW

ExnxuČNÍ onnĚlnNÍ 
1 
oovttNIxÁNsxÉ tvÁtraĚsrÍ asatz 1602 00 BRNo

F

E-ntoil: podatelna@vfh.cz www.vfh.cz

číslospisunrc, Ě
čís]o dokunrerrtu AK: A$|
I(ontaktlí osoba: Mgr. ZdeněkBruňďk, advo]<át
Počet stran: 1

l< č.j. : BBoH/06753/19/Pr
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Statutární nrěsto Brno
Městská část Brno-Bohunice
Diouhá 3
625 00 Brno

V Brně dne 5. prosince 2019

UMC Brno-Bohunice
Doručeno: 05' 1 2'20 1 9
BBoH/O682ill€nAJ lrt)Jtlsty plÍlohy:] la'{-''lruh. I t/ '

lll il il 1ilililillt ilililtllltll il lillttilil ilil1 ilt
bc08es713fd65f

Akceptace objednávky č. 164/2019 ze dne 03.12.2019

Vážení,

dne 04.12.2019 nri byla prostřcdnictvírn datové schránky doručena objedrrávka Městské části Brno_Bohutrice,
Statutárrrí město Briro, č. 16412019 ze dtre 03'1'2'2079 (č.j.: BBOH/06753/I9/Pr),v níž poptáváte právní služby
pro uplatnění polrledávek Statutárního města Brna v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp dále jen ,,objednávka č. 164/2019")

Výše sp eci fil(ovan ou o bj ednávku č. 164 l 2019 tírnto alrcep tuji

za Vašíče
JUDr. Milan Vašíček, MBA, advokát

jednatel



VáŠ dopis č.j
Ze dne:
NaŠe č'j.
Vyřizuje:
Telefon:
f ^.,r o^.

E-mail:
Datum:

v nzen ch, ve
kancelář.
Předmět smIouvV:
zastu
sp.zn

BBOH/067531191Pr
JUDr. KuČerová
547 423 819
547 352 946
kucerova@bohu nice. brno.cz
03.12,2019

S rn m

VáŽený pan
JUDr. Milan Vašíček, MBA
advokát
Dominikánské nám. 65612
602 00 Brno

objednávka - návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb
Číslo objednávky obce: 16412019

VáŽený pane doktore,

objednáváme u Vás právnÍ sluŽby pro uplatnění pohledávek statutárního města Brna
v insolvenčním řÍzenÍ. Jde o čtyři pohledávky (přiznané rozhodnutími M

rno za pova a a zastup

.-, Brno sn zn !
resene v exeKuctcn,
uje Vaše advokátní

z insolvence na účet m
cena ,

1250,00 Kč bez DPH za jednu přihlášku pohledávky sjednou (díIčÍ) pohledávkou města
včetně příslušenství
5000,00 Kč bez DPH za jednu sloŽitou přihlášku pohledávky s více - čtyřmi (dílčími)
pohledávkami města včetně příslušenství (1250,O0 Kč bez DPH za jednu přihlášenou
pohIedávku včetně příslušenství, cena za přihlášku bude odpovídat počtu přihlášených
pohledávek města)
Fakturace:
Faktura s náleŽiiostmi podle platných daňových a účetních předpisů bude vystavena na:

statutární město tsrno
Dominikánské nám.'196/1
602 00 Brno
a doručena na adresu
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 57713
602 00 Brno
Společně s objednávkou zasÍláme plnou moc a nájemní smlouvu.
on;"onauxa je vystavena V souladu s organiza8ním řádem ÚttlČ Brno-Bohunice z roku

2018.
tm tse i nabí 12 201

t.a
Li

mník ÚMČ Brno-Bohunice

Příloha:
plná moc, nájemní smlouva

ání věřitele statutárního měs ta Brna a provádění všech úkonů v insolvenčním řízení
před Krajským soudem v Brně (věc dluŽníků l!|

n

Teleíorr: 547 423 B10
Fax 547 352 946

Komerční banka Brno_město
Příjrnový účet: 19-5'19 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 0B1 0217lo1oo

lČo:44992785
olČ. Cz44992785

Bankovní spojení


