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V Praze dne 19 března 2018

Vážení,
na jednání zastupitelstva, které bude konáno 19. 3. 2018 Vám předkládám
následující informaci o stavu věcí, v nichž obec na základě zmocnění zastupuji:
1. Vymáhání pohledávky ve výši 4 195 168,- Kč za bývalým starostou panem
Radovaném Staňkem a Ing. Vandou Spačkovou na základě rozsudku Okresního
soudu v Nymburce sp. zn. 3 T 5/2017 ze 15.3. 2017 ve spojení s usnesením
Krajského soudu v Praze sp. zn 10 To 241/2017 z 3. 10. 2017 je prováděno soudním
exekutorem Mgr. Danielem Vlčkem pod č. J. 101 EX 00006/2018-084. Oba povinní
zaplatili do současné doby na účet obce částky 30 000,- Kč pan Radovan Staněk a
9 000,- Kč .lng. Vanda Špačková. K dnešnímu dni exekutor podal zprávu o stavu
vymáhané pohledávky s tím, že bylo vyhověno jeho výzvě k úhradě pohledávky
včetně předběžných nákladů vyčíslených v této výzvě, avšak neuvolnil část
obstaveného majetku a účtu povinných z důvodu vzniku dalších možných nákladů
s ohledem na předcházející procesní podání povinných (podrobnosti v usnesení O
zrušení dílčích obstavení majetku povinných). V rámci prováděné exekuce je
vymáhána nejenom soudem přiznaná pohledávka, ale také náklady, které musela a
musí obec vynaložit v souvislosti s vymáháním předmětné pohledávky za pomoci
advokáta, jakož i náklady exekuce (tedy odměna a další náklady soudního
exekutora). Pouze pro informaci k exekuci bylo přistoupeno teprve poté, kdy Okresní
soud v Nymburce k návrhu povinných, zatím nepravomocně
zrušil zajištění
nemovitého majetku odsouzených. Obě usnesení byla zmocněným advokátem
napadena v řádné lhůtě stížnostmi, o nichž Krajský soud v Praze dosud nerozhodl.
V současné době je soudním exekutorem řešen návrh povinné Ing. Vandy Spačkové
na zastavení exekuce.
Vyjádření k tomuto návrhu bylo odesláno soudnímu
exekutorovi dnešního dne s tím, aby návrh povinné byl zamítnut jako nedůvodný a
v exekuci bylo i nadále pokračováno.
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2. Pohledávky v celkové výši 407 744,- Kč s příslušenstvím za Josefem Novákem LESY
Novák, IC 48658316. Do dnešního dne Josef Novák neuhradil nic. Zaloba byla
podána dne 19. 2. 2017 k Okresnímu soudu v Kolíně, kde je vedena pod sp. zn. 7 C
50/201 8. Dosud nedošlo ani k nařízení jednání či vydání platebního rozkazu. Dne 14.
3. 2018 doručeno usnesení citovaného soudu o vyměření soudního poplatku ve výši
20 388,- Kč, který je nutno uhradit do lSti dnů, t. j. do 29. 3. 2018 na příslušný účet
soudu.
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