STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 07.02.2017

REAL SPACE s.r.o. - vyrozumění o zahájení exekuce

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru
strategického rozvoje a dotací
Zpracoval: Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru
strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva
Rada města na svém 10. mimořádném projednání dne 19.12.2016 byla informována o rozsudku odvolacího soudu
ve věci vzájemné žaloby SML se společností REAL SPACE s.r.o. (Příloha č. 1). Usnesením č. 1141/2016 (Příloha
č. 2) bylo rozhodnuto o nezaplacení částky 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05 % ročně od 1. 7. 2014 do zaplacení
společnosti REAL SPACE s.r.o. a podání návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodutí Nejvyššímu soudu.
SML prostřednictvím externího advokáta Mgr. M. Tandlera, zastupujícího město na základě plné moci, a na
základě usnesení č. 1141/2061 podalo dovolání Nejvyššímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad
Labem - pobočka v Liberci (Příloha č. 3). Dovolání k Nejvyššímu soudu do rozsudku Krasjkého soudu v Ústí nad
Labem - pobočka Liberec podala i žalovaná strana (REAL SPACE s.r.o., Příloha č. 4) a na základě usnesení
Okresního soudu v Liberci (Příloha č. 5) je SML povinno do 30 dnů od data 27.1.2017 písemně vyjádřit k dovolání
žalované strany.
Dne 27.1.2017 bylo na SML doručeno Vyrozumění o zahájení exekuce (Příloha č. 6) a Výzva ke splnění vymáhané
povinnosti (Příloha č. 7). Odbor strategického rozvoje a dotací se ve věci obrátil na advokáta Mgr. M. Tandlera,
který identifikoval následující objektivní možnosti postupu:
1. Uhrazení exekuce s tím, že dojde k vypořádání všech závazků pravomocně rozhodnutých odvolacím soudem ve
věci.
2. Jednání se soudním exekutorem ohledně úhrady části vykonatelné pohledávky oprávněného s tím, že ve zbytku
považuje Mgr. M. Tandler věc za předmět sporu v rámci dovolacího řízení.
3. Podání návrhu na odklad exekuce ve smyslu ust. § 54 exekučního řádu, který z důvodu opatrnosti Mgr. Tandler
již připravil a podal jako prostředek, který zabrání dalším negativním dopadům exekuce a zároveň může být
případně podán návrh na zastavení exekuce nebo návrh na částečné zastavení exekuce pro částku, která
předpokládá náklady řízení, přičemž tento návrh však nezabrání exekutorov ve vydání případných exekučních
příkazů.
Další postup bude předložen radě města ke schválení dne 21. 2. 2017.

Přílohy

