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Odbor
Zpracoval
Bc. Jitka Jetmarová
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školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Nesouhlas s převzetím majetku po zemřelém
Rada města Trutnova
nesouhlasí
01.01
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zesnulé paní Evě Hlavičkové,
nar. 14.06.1951, dle předloženého návrhu.
-

Důvodová zpráva:
Dne 01.04.2015 zemřela na interním oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. paní Eva Hlavičková, nar.
14.06.1951, trvalý pobyt, Bernartice č.p. 77, Bernartice 542 04. Pan MUDr. Zlámal se pokusil telefonicky
informovat o úmrtí jedinou uvedenou příbuznou (neteř), paní Eriku Šivákovou, ale neúspěšně. Dle
ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, vzniká obci povinnost pohřbít zemřelého tehdy, nesjedná-li žádná fyzická nebo právnická osoba
pohřbení ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí. Z uvedeného důvodu vypravilo město Trutnov dne
13.04.2015 „sociální pohřeb“.
Ve věci řízení o pozůstalosti byl zjištěn minimální majetek a byly tak dány podmínky pro zastavení řízení pro
nepatrnost majetku ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve
znění pozdějších předpisů. V takovém případě se zjištěný majetek zůstavitele vydává vypraviteli pohřbu a
poplatky spojené s pozůstalostním řízením hradí stát. Stát zároveň prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj refunduje náklady vynaložené vypravitelem pohřbu. Podmínkou tohoto postupu je souhlas se zastavením řízení ze strany účastníka – vypravitele pohřbu, kterému má být majetek vydán. Vypravitel pohřbu
neodpovídá za případné dluhy pozůstalosti. Pokud vypravitel nesouhlasí s vydáním nepatrného majetku,
nemůže být řízení zastaveno a nelze žádat o refundaci nákladů na vypravení pohřbu.
V průběhu řízení o pozůstalosti obdržel MěÚ od notářské kanceláře Mgr. Kláry Pouchlé, LL.M. žádost o
převzetí majetku nepatrné hodnoty. Majetkem nepatrné hodnoty je v tomto případě ideální 1/21 pozemků
evidovaných jako pozemkové parcely č. 778/9, 806/80 a 1125/87, vše v katastrálním území Nepolisy (na
listu vlastnictví č. 481).
Po projednání s vedoucí Odboru majetku MěÚ z 10.01.2019 je navrhováno nesouhlasit s převzetím výše
uvedeného majetku nepatrné hodnoty, jelikož jeho přijetí by se neslučovalo s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, tj. majetek je na území jiné obce a město Trutnov by muselo vynaložit nehospodárně své
prostředky kvůli jeho případnému zpeněžení, které by převýšily částku za vypravení pohřbu refundovanou
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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