Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

30.

věc:
Nabytí majetku v dodatečném dědickém řízení po zemřelé Evě Kovanové
důvod předložení:

dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení
předkládá:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
projednáno:
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost o součinnost Mgr. Tomáše Ostrožlíka, notáře v Ústí nad Labem ze dne 12. 11. 2021,
kterou je statutární město Ústí nad Labem vyzváno ke sdělení, zda souhlasí s vydáním nově
nalezeného majetku – webkamery v řízení o dodatečném projednání dědictví po zůstavitelce Evě
Kovanové, narozené dne ************* a zemřelé dne ************
B) nesouhlasí
1. s vydáním nově nalezeného majetku – webkamery uložené v úschově soudního exekutora JUDr.
Juraje Podkonického, Ph.D., statutárnímu městu Ústí nad Labem jako vypraviteli pohřbu zemřelé
Evě Kovanové na základě žádosti o součinnost dle bodu A) tohoto usnesení
C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
a) oznámit Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi, notáři se sídlem Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení
T: 31. 1. 2022

Důvodová zpráva:
Statutární město Ústí nad Labem na základě zákona č. 256/2001 Sb. zabezpečuje dle § 5 odst. 1
pohřbívání osob zemřelých na území obce, u kterých nikdo ve lhůtě do 96 hodin od oznámení úmrtí
nesjednal jejich pohřbení.
V roce 2018 došlo k úmrtí paní Evy Kovanové, které Statutární město Ústí nad Labem vypravilo
pohřeb.
Pohledávka ve výši 6 049,- Kč za vypravení pohřbu byla dne 4. 5. 2018 přihlášena do dědického řízení
po výše uvedené zemřelé. Dne 12. 6. 2018 jsme obdrželi od Okresního soudu Ústí nad Labem, který
zastupovala Mgr. Jarmila Buršíková usnesení o tom, že řízení bylo zastaveno dle § 153 zákona č.
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudní z důvodu, že zůstavitelka nezanechala žádný majetek. Z
tohoto důvodu byla pohledávka z vypravení pohřbu uplatněna u Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
plně uhrazena 8. 7. 2019.
Dne 16. 11. 2021 obdržel odbor MOSRI žádost o součinnost od Mgr. Tomáše Ostrožlíka, notáře v Ústí
nad Labem (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), který byl pověřen Okresním soudem v Ústí nad Labem
provedením úkonů v řízení o dodatečném projednání dědictví po zůstavitelce Evě Kovanové a to z
toho důvodu, že vyšel najevo nový majetek zůstavitelky, a to webkamera, uložená v úschově soudního
exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., nalezená v místě bydliště zůstavitelky. Fotografie
webkamery je v příloze č. 2 tohoto materiálu.
S ohledem na to, že OMOSRI nemá odborné znalosti s tímto druhem zařízení, oslovil společnosti
Metropolnet a.s., která nám sdělila:
V reakci na Váš požadavek musím konstatovat, že zařízení je pro Magistrát města v podstatě
nepoužitelné a bez velké přidané hodnoty, a to zejména z důvodu jeho nízké kvality (i hodnoty, v
maximální výši 100-200 Kč) a technicky je vysoce pravděpodobné, že již nebude zajištěna
kompatibilita s moderními operačními systémy. S ohledem na deklarované rozlišení webkamery (VGA
= 640x480px) je zařízení i tak velmi zastaralé a i kdyby byla zajištěna kompatibilita, zařízení by již v
dnešní době neplnilo svůj účel. Je také nutné zmínit, že kvůli stáří produktu zboží není v záruce od
výrobce a také nemusí být vůbec funkční.
Na základě výše uvedeného předkládá odbor MOSRI návrh na neodsouhlasení převzetí webkamery do
majetku města.
Přílohy:
č. 1
žádost o součinnost Mgr. Tomáše Ostrožlíka, notáře v Ústí nad Labem ze dne 12. 11.2021 v
řízení o dodatečném projednání dědictví po zůstavitelce Evě Kovanové
č. 2
fotografie nalezeného majetku - webkamery
č. 3
stanovisko společnosti Metropolnet a.s.

