Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
20. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
20. 6. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar, Z. Wildová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Návrh na schválení měsíčního příspěvku na preventivní úhradu nájmů (MŠ Matjuchinova)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Návrh na schválení měsíčního příspěvku na preventivní úhradu nájmů (MŠ Matjuchinova)
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
V současné době probíhá odvolání žalobců proti části rozsudku ve věci bezdůvodného
obohacení za užívání nemovitostí za období do listopadu 2015. MČ již částku ve výši dle tohoto
rozsudku uhradila. Na základě doporučení právní kancelář Brož – Sedlatý, která MČ v této věci
zastupuje, je třeba předejít dalšímu nárůstu závazků vůči vlastníkům objektu, a to od prosince
2015. Užívání objektu je nepopiratelné. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na
preventivní úhradu nájmů MŠ Matjuchinova.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 254 16

Rada městské části

I.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit příspěvek MŠ Matjuchinova ve výši
51.500 Kč/měsíčně určený v zájmu hospodárnosti a zamezení dalšího nárůstu
příslušenství k preventivním úhradám bezdůvodného obohacení, které dlouhodobě
vzniká v důsledku bezprávního užívání pozemků parc. č. 1547, jehož součástí
je stavba č. p. 698, parc. č. 1548 a parc. č. 1551, vše zapsáno v k. ú. Zbraslav,
obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště
Praha, na LV č. 1300, ze strany MŠ Matjuchinova, a to od měsíce prosince 2015
včetně. Předmětná částka vychází z doposud spoluvlastníkům dotčených pozemků
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přiznaného bezdůvodného obohacení dle rozsudku č.j. 13 C 202/2012-270
Obvodního soudu pro Prahu 5,
b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit ÚMČ Praha–Zbraslav zajistit úhradu
finančního plnění dle bodu I. tohoto usnesení z účtu Městské části Praha–
Zbraslav z pozice zřizovatele žalované příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova,
prostřednictvím účtu nebo účtů, které spoluvlastníci dotčených pozemků k přijetí
tohoto plnění označí; v identifikaci platby bude uveden účel platby společně s
měsícem, za který se částka odpovídající bezdůvodnému obohacení platí.

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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