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pohledávek souvisejících s bytem Studenec 63, č.b. 1, Trutnov
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Porada vedení
dopor uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
dopor uč uj e
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova schválit zastavení exekucí:
- Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj. 158 EX 314/11-36 ze
dne 14.01.2021 k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému
pohledávku ve výši 8.920,00 Kč a povinnosti povinné uhradit
oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce,
- Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj. 158 EX 240/11-53 ze
dne 14.01.2021 k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému
Návrh na usnesení RM
pohledávku ve výši 57.642,00 Kč s příslušenstvím a povinnosti povinné
uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce,
- Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3, čj. 158 EX 11/13-48 ze dne
14.01.2021 k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému
pohledávku ve výši 59.207,00 Kč s příslušenstvím a povinnosti povinné
uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce,
za byt Studenec 63, Trutnov po pí Aleně Hoškové.
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smyslu § 87 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
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Důvodová zpráva:
Viz níže.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
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Mgr. Jiří Ratajík

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 25.01.2021 jsme obdrželi od MEBYSu Trutnov s.r.o. žádost o zastavení exekucí a odpis
pohledávek za pí Alenou Hoškovou, nar. 05.02.1948, bytem Benešovo nábřeží 1067, Dvůr Králové nad
Labem. Jedná se o jistiny v částce 116.849,00 Kč a příslušenství 12.134,00 Kč nevymoženou částí
nákladů soudního řízení, 10.364,00 Kč vyčíslený poplatek z prodlení a nevyčísleným poplatkem a
úrokem z prodlení. Jedná se o pohledávky z bytu Studenec 63, Trutnov.V příloze zasílají podklady a
vyjádření JUDr. Mourové ze dne 21.01.2021.
Dopisem ze dne 21.01.2021 JUDr. Blanka Mourová, advokátka, sděluje, že ve všech exekučních
řízeních, vedených k vymožení pohledávek města Trutnova za povinnou Alenou Hoškovou byl
opatrovníkem povinné podán návrh na zastavení exekuce, odůvodněný dlouhodobým a nezvratným
zdravotním stavem a majetkovými poměry povinné, pověřeným soudním exekutorem byla vyzvána,
aby se k návrhu vyjádřila. Požádal o prodloužení stanovené lhůty pro vyjádření tak, aby měla možnost
zjistit naše stanovisko k návrhu. Podle jejího názoru se zjevně jedná o pohledávky nadále
nevymahatelné a určené k odpisu. Souhlas k zastavení exekuce bez našeho souhlasného stanoviska
dát nemůže. Pokud souhlasit nebudeme, předloží soudní exekutor návrh na zastavení exekuce soudu
a ten v tomto případě s největší pravděpodobností exekuci zastaví i v případě, nebude-li k tomu dán
souhlas z naší strany. Dovoluje si tedy požádat o sdělení našeho stanoviska, pokud jde o další postup
ve věci.
Konkrétně se jedná o tyto pohledávky:
1) Řízení vedené u Exekutorského úřadu Trutnov pod sp.zn. 158 EX 314/11 k vymožení pohledávky
ve výši ve výši 8.920,00 Kč – tj. nákladů soudního řízení o vyklizení bytu dle rozsudku OS
Trutnov 15 C 103/2010. Exekuce nebyla úspěšná ani z části,
2) Řízení vedené u Exekutorského úřadu Trutnov pod sp.zn. 158 EX 240/11 k vymožení pohledávky
ve výši 57.642,00 Kč s přísl. dle elektronického platebního rozkazu OS Trutnov 115 EC 81/2011.
V této věci byla exekuce částečně úspěšná, vymožena byla část příslušenství, tj. nákladů
soudního řízení, kde k vymožení zbývá 3.214,00 Kč.
3) Řízení vedené u Exekutorského úřadu Trutnov pod sp. zn. 158 EX 11/13 k vymožení pohledávky
ve výši celkem 59.207,00 Kč s přísl. z toho
- 34.893,00 Kč dle elektronického platebního rozkazu OS Trutnov 115 EC 908/2011, vymožena
nebyla ani část,
- 22.406,00 Kč dle elektronického platebního rozkazu OS Trutnov 7 EC 113/2010, vymožena
nebyla ani část
- 1.908,00 Kč dle platebního rozkazu OS trutnov 36 Ro 1452/2006, kde byla vymožena část
příslušenství tak, že byly zaplaceny náklady soudního řízení
- zbývající část poplatku z prodlení dle platebního rozkazu OS Trutnov Ro 2247/2002, kde byla
vymožena jistina, náklady soudního řízení a část poplatku z prodlení ve výši 79.134,00 Kč, takže
zbývá zaplatit 10.364,00 Kč na poplatek z prodlení.
Pokud bylo vymáhání pohledávek tak, jak je shora uvedeno dosud zčásti úspěšné, jednalo se
vesměs o srážky z důchodu povinné.
V příloze připojuje výzvy soudního exekutora k vyjádření s přílohami tvořenými žádostí o zastavení
řízení a přílohami předloženými opatrovnicí povinné a dále ke všem shora uvedeným pohledávkám
žaloby a rozhodnutí o nich. Za sdělení našeho stanoviska k dalšímu postupu ve vymáhání shora
uvedeného předem děkuje.

ZM_01_M4c2
Přílohy žádosti:
-

Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3 – Usnesení čj. 158 EX 314/11-36 ze dne 14.01.2021
– výzva k vyjádření na zastavení exekuce – pohledávka 8.920,00 Kč
Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3 – Usnesení čj. 158 EX 11/13-48 ze dne 14.01.2021 –
výzva k vyjádření na zastavení exekuce – pohledávka 59.207,00 Kč
Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, TU 3 – Usnesení čj. 158 EX 240/11-53 ze dne 14.01.2021
– výzva k vyjádření na zastavení exekuce – pohledávka 57.642,00 Kč
Protokol 158 EX 240/11, 314/11, 11/13 ze dne 13.01.2021 – opatrovnice pí Hoškové podává
návrh na zastavení shora uvedených exekucí
Rozsudek OS TU čj. 7 Nc 844/2019-55, 7 P a Nc 61/2019 a 7 P a Nc 62/2019 ze dne 13.11.2019
ve věci o svéprávnosti a opatrovnictví
Rozsudek OS TU čj. 15 C 103/2010-14 ze dne 20.01.2011 o vyklizení bytu Studenec 63, č.b. 1 o
vel. 1+3
Elektronický platební rozkaz čj. 115 EC 81/2011-6 ze dne 14.02.2011 o zaplacení částky
57.642,00 Kč s příslušenstvím
Elektronický platební rozkaz čj. 115 EC 908/2011-6 ze dne 23.11.2011 o zaplacení částky
34.893,00 Kč s příslušenstvím
Elektronický platební rozkaz čj. 7 EC 113/2010-7 ze dne 23.04.2010 o částku 22.406,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 14.502,00 Kč
Platební rozkaz čj. 36 Ro 1452/2006-7 ze dne 27.06.2006 o zaplacení částky ve výši 1.908,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 5.955,00 Kč.
Platební rozkaz čj. Ro 2247/2002-5 ze dne 11.12.2002 o zaplacení částky ve výši 6.492,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 6.600,00 Kč.

