Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

95. Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – movitých věcí
statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 zákona č.
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem
pohřbu
Anotace
Je předkládán k projednání materiál ve věci žádosti soudního komisaře
notáře v
Brně ze dne 22. 9. 2020 týkající se sdělení ke sp. zn. 59 D 1162/2019, zda statutární město Brno jakožto
vypravitel pohřbu pana
ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, v platném znění, souhlasí s tím, že mu bude vydán majetek nepatrné hodnoty, a to: - finanční
hotovost ve výši 20,- Kč; - vypořádací podíl zůstavitele ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o.,
IČO: 043 38 120, se sídlem Brno, Nezamyslova 2801/26, PSČ 615 00, odpovídající podílu ve výši 100 %,
ke dni úmrtí v předpokládané ceně obvyklé ve výši 0,- Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
notáře v Brně ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 59 D
1. bere na vědomí přípis
1162/2019 týkající se souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty zůstavitele

- finanční hotovosti ve výši 20,- Kč;
- vypořádacího podílu zůstavitele ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o., IČO:
043 38 120, se sídlem Brno, Nezamyslova 2801/26, PSČ 615 00, odpovídající podílu
ve výši 100 %, ke dni úmrtí v předpokládané ceně obvyklé ve výši 0,- Kč;
ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v
platném znění, jako vypravitele pohřbu zemřelého
2. nesouhlasí

s přijetím majetku, a to:
- finanční hotovosti ve výši 20,- Kč;
- vypořádacího podílu zůstavitele ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o., IČO:
043 38 120, se sídlem Brno, Nezamyslova 2801/26, PSČ 615 00, odpovídající podílu
ve výši 100 %, ke dni úmrtí v předpokládané ceně obvyklé ve výši 0,- Kč;
jako majetku nepatrné hodnoty, který se vydává ve smyslu ustanovení § 154 zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, do vlastnictví
statutárního města Brna jako vypravitele pohřbu po zesnulém

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/117. dne 18. 11. 2020 a doporučila jej ke
schválení.
Sestava vytvořena 1.12.2020 v 13:29
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Důvodová zpráva
Úvod
Je předkládán k projednání materiál ve věci žádosti soudního komisaře
notáře v Brně ze dne 22. 9. 2020 týkající se sdělení ke sp. zn. 59 D 1162/2019, zda statutární město
Brno jakožto vypravitel pohřbu pana
ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, souhlasí s tím, že mu bude vydán majetek
nepatrné hodnoty, a to:
- finanční hotovost ve výši 20,- Kč;
- vypořádací podíl zůstavitele ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o., IČO: 043 38 120, se
sídlem Brno, Nezamyslova 2801/26, PSČ 615 00, odpovídající podílu ve výši 100 %, ke dni úmrtí
v předpokládané ceně obvyklé ve výši 0,- Kč.
Majetek zůstavitele
Zemřelý
po sobě zanechal výše uvedený movitý majetek.
notář v
Brně, jakožto soudní komisař stanovil majetek zůstavitele jako nehodnotný. Majetkový odbor MMB
z obchodního rejstříku zjistil, že společnost Půjčovna aut a techniky, s.r.o. byla založena v roce 2015,
předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona. Jednatelem a zároveň jediným společníkem byl pan
Ze sbírky listin obchodního rejstříku je zřejmé, že v roce 2017 zahájil
soudní
exekutor, Exekutorský úřad Brno-město exekuci proti povinnému
k uspokojení
pohledávky oprávněného – společnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO: 411 97
518, se sídlem Praha 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00 ve výši jistiny 1.080,- Kč s příslušenstvím, penále
ve výši 14.573,- Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce ve výši 22.843,60 Kč. Dne 24. 10. 2017
soudní exekutor rozhodl exekučním příkazem, č. j. 009 EX 2197/17-21 o provedení exekuce, a to
postižením obchodního podílu pana
ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o.
Jiné doklady společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o. (například účetní závěrky či výroční zprávy) ve
sbírce listin založeny nejsou.
Nabyvatel vypořádacího podílu se nestává společníkem obchodní společnosti, vzniká mu případný
nárok na vyplacení vypořádacího podílu, případně nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že případný vypořádací podíl by byl
zanedbatelné hodnoty.
Právní úprava vydání majetku nepatrné hodnoty vystaviteli pohřbu
Dle ustanovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, může
být zůstavitelův majetek nepatrné hodnoty vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb zemřelého, pokud
s nabytím majetku nepatrné hodnoty vyslovil souhlas.
Vypravitel pohřbu není zůstavitelovým dědicem, neodpovídá za dluhy zůstavitele, tj. na obec jako na
vypravitele pohřbu nepřecházejí dluhy zemřelého.
Komise majetková a Rada města Brna
Materiál byl projednán Komisí majetkovou RMB R8/KM/45. konanou dne 5. 11. 2020 pod bodem č.
32.
Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel /11 členů
Usnesení bylo přijato.
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pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

---

Ing. Havelka

p. Janíček

Mgr. Leder

Ing. Boleslav

Mgr. Nevrkla

Mgr. Haluza

p. Šafařík

Ing. Trllo

Ing. Pokorný

Ing. Vašina

Bc. Doležal
pro

omluven

Materiál byl projednán a doporučen Radou města Brna na schůzi č. R8/117. konané dne 18. 11.
2020, bod č. 23.

pro

pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing.
Kratochvíl

---

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

JUDr.
Oliva

pro

Ing. Fišer

Bc.
Koláčný

pro

Róbert
Čuma

Mgr.
Hladík

pro

JUDr.
Kerndl

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

pro

pro

Závěr a doporučení Majetkového odboru MMB
Při zvážení všech okolností Majetkový odbor MMB nedoporučuje schválit přijetí majetku
neparné hodnoty, a to:
- finanční hotovosti ve výši 20,- Kč;
- vypořádacího podílu zůstavitele ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o., IČO: 043 38
120, se sídlem Brno, Nezamyslova 2801/26, PSČ 615 00, odpovídajícího podílu ve výši 100 %,
ke dni úmrtí v předpokládané ceně obvyklé ve výši 0,- Kč;
do vlastnictví statutárního města Brna. Movitý majetek je zanedbatelné hodnoty.
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notář v Brně

NAŠE ZNAČKA: 59 D 1162/2019

VYŘIZUJE:

DNE: 22. září 2020

statutární město Brno

městská část Brno - střed

Odbor sociální a zdravotní
Malinovského nám. 4
602 00 Brno

Věc: projednání pozůstalosti po

Ve shora uvedené pozůstalostní věci žádám jako soudní komisař, pověřený podle 6$ 100 a 101 z.ř.s.
Městským soudem v Brně k projednání pozůstalosti po zemřelém, o sdělení, zda souhlasíte s tím,
aby byl Vám, statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69

Brno, jako vypraviteli pohřbu vydán dle ust. G 154 z.ř.s. níže uvedený majetek nepatrné hodnoty a
to:
1)
2).

finanční hotovost, uložená v depozitu hlavní pokladny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,

Pekařská 53, 656 91 Bio, W8 VÝŠÍ, s sss su KVaa £ 8 K4 43 dána Kanoenáaoznoreeta0350K6z5ět
čz
šámn Z CJ) PSC

obchodní podíl zůstavitele o velikosti 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu

ve výší 200.000,00 Kč ve společnosti Půjčovna aut a techniky, s.r.o. se sídlem Nezamyslova
2801/26, 615 00 Brno, IČ 043 38 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 894 24, ke dni úmrtí v předpokládané ceně obvyklé...0,00 Kč

Děkuji za spolupráci.

notář jako soudní komisař
pověřený Městským soudem

v Brně dle $$ 100 a 101 z.ř.s.

Za správnost vyhotovení

v.r., notářská koncipientka
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 12.10.2020 v 14:01:32. EPVid:8qPsOIUJgqlIGHGMI37V2g

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 89424

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

24. srpna 2015
C 89424 vedená u Krajského soudu v Brně
Půjčovna aut a techniky, s. r. o.
Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
043 38 120
Společnost s ručením omezeným
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
Počet členů:
Způsob jednání:

1
Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech. Jednatel za
společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:
Společník:
Podíl:

Základní kapitál:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 12. října 2020 03:35
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