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R.usn.č. 3132017

Rada

nedoporučuje ZM
schválit zastavení exekuce vedené na majetek povinného Karla Kapra, nar. _ dle
návrhu povinného ze dne 07.03.2017.

Napsal:

Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:
(>>> ZM

schvaluje x n esch va I uje
zastavení exekuce vedené na majetek povinného Karla Kapra, dle návrhu povinného ze dne
07.03.2017.<<<)

Důvodová zpráva:

Spanem Karlem Kaprern byla dne 09.09.1999 uzavřena smlouva o koupi cenných papírů, jejímž
předmětem byl prodej 116 816 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč za kus. Kupní cena býía
dohodnuta smluvními stranami na částku 5 Kč zajednu akcii.

Vzhledem ktomu, že kupní cena v celkové výši 584 080 Kč nebyla městu Příbram uhrazena,
přistoupilo město Příbram kvýmáhání soudní cestou. Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 51
Crn 250í2001-71 býlo povinnému uloženo uhradit částku 584 080 Kč s 9,03 % úroku zprodlení od
02.12.1999, a to vše do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Městu Příbram byla přiznána náhrada
nákladů soudního poplatku ve výši 23 360 Kč.
Z celkové výše dlužné částky bylo k dnešnímu dni uhrazeno na účet města Příbram 92 485,60 Kč.

Město Příbram je v uvedené exekuční věci zastoupeno JUDr. Samkem, jehož prostřednictvím
obdrželo návrh povinného na zastavení exekuce společně s usnesením Exekutorského úřadu Písek
ze dne 15.03.2017, kterým exekutor vyzývá ke sdělení, zda město souhlasí s návrhem na zastavení
exekuce, viz přílohy.
Zastavení exekuce, tedy prominutí pohledávky ve výše uvedeném finančním objemu, die zákona
o obcích spadá do vyhrazené kompetence ZM. Pravni zastupce města Příbram tedy zaslal
Exekutorskému úřadu Písek, JUDr. Pazderkovi, sděiení s výhradou jeho změny po projednání
v příslušném orgánu, ve kterém uvedl důvody nesouhlasu se zastavením exekuce, a to především
možnosti a schopnosti povinného pohledávku uhradit.

OE a OPVZ nedoporučují zastavení exekuce.
Přílohy: Smlouva o koupi cenných papírů
Rozsudek spzn. 51 Cm 260í2001
Nesouhlas se zastavením exekuce — JUDr. Samek
Navrh povinného na zastaveni exekuce

Výpisy z OR s doložením příjmů
Prohlášení matky dítěte povinného o přispívání na výchovu
Usnesení

