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Odbor
Zpracoval
Bc. Olga Tomešová
sociálních věcí,
15.06.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Nesouhlas s převzetím majetku po zemřelém
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nesouhlasí
01.01
s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém panu Josefu
Hlušičkovi, nar. 11.02.1951, dle předloženého návrhu.
08.06.2020

Důvodová zpráva:
Dne 18.02.2015 zemřel v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. pan Josef Hlušička, nar. 11.02.1951, trvalý pobyt
Trutnov, Slovanské nám. 165. 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 26.02.2015 „sociální pohřeb“.
Ve věci řízení o dědictví byl zjištěn minimální majetek po zemřelém, a tak byly vytvořeny podmínky pro zastavení řízení pro nepatrnost majetku ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (usnesení o zastavení řízení – č.j. 10D 293/2015-17 ze
dne 23.07.2015, které nabylo právní moci 23.07.2015). V takovém případě se zjištěný majetek zůstavitele
vydává vypraviteli pohřbu a poplatky spojené s pozůstalostním řízením hradí stát. 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.
V průběhu řízení o dodatečném dědictví obdržel MěÚ od notářské kanceláře Mgr. Miloslava Culka, LL.M.
žádost o souhlas s převzetím majetku nepatrné hodnoty, kterým je v tomto případě osobní automobil zn.
Renault Laguna 1.6, VIN: VF1B680518239233, registrační značka 3H1 5662, barva zelená – metal, rok
výroby 1998.
Pozn.: Toto dodatečné dědické řízení bylo zahájeno z podnětu Městské policie Trutnov, kterou bylo zjištěno,
že pan Josef Hlušička je stále veden jako vlastník tohoto osobního automobilu.
Na základě stanoviska Odboru majetku MěÚ z 21.05.2020 je navrhováno, aby město Trutnov nesouhlasilo
s převzetím tohoto majetku, jelikož by se jeho převzetí neslučovalo s povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Uvedený majetek se totiž nachází na území jiné obce a město Trutnov by muselo vynaložit nehospodárně své prostředky kvůli případnému zpeněžení tohoto majetku nebo v souvislosti s jeho následnou
ekologickou likvidací.
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