STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 27
ZOO Liberec – souhlas s dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti
Stručný obsah: ZM dne 26. 9. 2019 vyslovilo usnesením č. 275/2019 souhlas s přijetím dědictví a s
nabytím nemovitosti Zoologickou zahradou Liberec z pozůstalosti paní Jiřiny Němečkové.
Následně došlo v prosinci 2019 k dohodě dědiců o rozdělení pozůstalosti, o jejíž odsouhlasení nyní
žádáme radu města.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: znění zřizovací listiny ZOO Liberec
Zpracoval:

Matviaková Martina, Bc. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
JUDr. Renatou Žáčkovou, právníkem odboru

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
s dohodou o rozdělení pozůstalosti po paní Jiřině Němečkové a s dohodou o vypořádání
povinného dílu dědiců ze zákona, tedy dohodu o odbytném, uzavřenou dne 12. 12. 2019
před soudním komisařem JUDr. Janou Seemanovou
ukládá
informovat ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, a JUDr. Janu
Seemanovou, o rozhodnutí Rady města Liberec.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 29.05.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
U soudní komisařky JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, probíhá dědické řízení pod sp.
zn. 35 D 235/2019 o pozůstalosti po paní Jiřině Němečkové. V tomto dědickém řízení vystupuje jako
závětní dědic Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (ZOO Liberec).
ZM dne 26. 9. 2019 vyslovilo usnesením č. 275/2019 souhlas s přijetím dědictví a s nabytím
nemovitosti ZOO Liberec pro zřizovatele SML z pozůstalosti paní Jiřiny Němečkové. Následně
došlo v prosinci 2019 k dohodě mezi závětním dědicem (ZOO Liberec) a dědici ze zákona o
rozdělení pozůstalosti, o jejíž odsouhlasení nyní žádáme radu města.
V dohodě je uvedeno, že veškerou pozůstalost, a to:
- bytovou jednotku č. 600/4 na adrese Kominická 600/5, Liberec, vymezenou v budově č. p. 599, 600 v
části obce Liberec IV - Perštýn, stojící na pozemcích parcelní č. 1258/5 a 1258/6, která je spojena s
podílem 362/21673 na společných částech budovy č. p. 599 a 600 a pozemcích parcelní č. 1258/5 a č.
1258/6, vše v katastrálním území Liberec (v ceně obvyklé dle ocenění, tj. 1 120 000 Kč)
- práva a povinnosti k osobnímu účtu č. 261794670/0300, Červenému kontu č. 261920729/0300 a
vkladní knížce ČSOB Poštovní spořitelna a. s. č. 61548934/0300
- pohledávku za Českým rozhlasem - rozhlasové poplatky (90 Kč)
- pohledávku za společností ČEZ Prodej, a. s. - přeplatek ze zaplacené ceny za dodanou elektřinu
(40 Kč)
- obvyklé domácí a ostatní bytové zařízení bytové jednotky
nabývá závětní dědic, tj. ZOO Liberec, a to proti povinnosti uhradit náklady pohřbu (16 957 Kč) a dluhy
zůstavitelky vůči společnosti UPC - nedoplatek za poskytnuté služby dle Smlouvy o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (121,51 Kč).
Závětní dědic a dědici ze zákona se dále dohodli na vypořádání povinného dílu dědiců ze zákona
(dohodu o odbytném):
- Závětní dědic (ZOO Liberec) je povinen vyplatit každému z vnuků zůstavitele, tedy [osobní údaj
odstraněn] , 37 027 Kč (celkem 148 108 Kč), a to do dvou měsíců ode dne, kdy nabyde právní moci
usnesení, kterým bude řízení o pozůstalosti skončeno.
Odbor školství a sociálních věcí, po projednání s náměstkem primátora pro kulturu, školství, sociální
věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, doporučuje s předloženým usnesením vyslovit
souhlas.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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