
 

 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 
 DNE: 6. 2. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2020/STA/11 

 

NÁZEV: 
 

Žaloba zastupitele Jana Havlíka na Město Žďár n. S. o 200.000,-Kč 

 

ANOTACE: 
Schválit pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy Města Žďár nad Sázavou 
v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby zastupitele Města pana 
Havlíka u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 6 C 199/2019-18 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy Města 
Žďár nad Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby 
zastupitele Města pana Havlíka. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Starosta města 

Předkládá: 
Ing. Martin Mrkos ACCA 
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Popis 

• Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy 
Města Žďár nad Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě 
žaloby zastupitele Města pana Havlíka 

 
Dopad do rozpočtu města 

• Náklady vzniklé v souvislosti s právním zastoupením, dle advokátního tarifu – vyhláška 
ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb..  

• Případné náklady s vyplacením požadované částky 200.000 Kč s příslušenstvím a náklady 
soudního řízení 

 
Geneze případu 

• Městu byla dne 16.1.2020 doručena žaloba ve věci ochrany osobnosti a náhrady 
nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 6 C 
199/2019-18 

• Aby nedošlo k neoprávněnému výdaji z rozpočtu města na náhradu nemajetkové újmy a 
byla splněna povinnost péče řádného hospodáře, je nutné, aby celý spor byl projednán a 
rozhodnut nezávislým a nestranným soudem 

• RM na svém zasedání 27.1.2020 schválila udělení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, 
advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k 
zastupování města ve věci soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad 
Sázavou pod sp. zn.: 6 C 199/2019-18 

 
Návrh řešení 

• Schválit pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy Města Žďár nad 
Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby zastupitele 
Města pana Havlíka 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy 
Města Žďár nad Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě 
žaloby zastupitele Města pana Havlíka. 

• Zastupitelstvo schvaluje náhradu nemajetkové újmy ve výší 200.000 Kč s příslušenstvím a 
náklady soudního řízení z rozpočtu žalovaného, tudíž Města Žďár nad Sázavou 

 
Doporučení předkladatele 

• Schválit pověření starosty města Ing. Martina Mrkose ACCA hájit zájmy Města Žďár nad 
Sázavou v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby zastupitele 
Města pana Havlíka. 

 
Stanoviska  
---------- 
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č. j. 6 c 199/2019-18 

USNESENÍ 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Homolovou ve věci 

žalobce: 

zas Pavlem Dvořákem 
sídlem Strojírenská 2269/36, 591 01 Žd'ár nad Sázavou 

proti 
žalovanému: město Žd'ár nad Sázavou, IČO 00295841 

sídlem Žižkova 227/1,591 01 Žd'ár nad Sázavou 

o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy 

takto: 

Soud podle § 114a odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vyzývá 
žalovaného, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil k žalobě, která 
je připojena. 

Ve vyjádření je povinen zejména: 

- uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, neuzná-li nárok zcela, pak uvede, v jakém rozsahu 
nárok uznává, a to včetně příslušenství (např. v jakém rozsahu uznává jistinu dluhu, v jakém 
rozsahu úrok z prodlení), 

- vylíčit rozhodné skutečnosti ve věci (uvede pro rozhodnutí ve věci významné skutečnosti), 
s jakými skutečnostmi tvrzenými protistranou souhlasí, s jakými nikoli, 

- označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. 

Pokud vyjádření není podáno v elektronické podobě (např. prostřednictvím datové schránky 
nebo aplikace ePodatelny), je třeba jej předložit soudu ve 2 vyhotoveních. K vyjádření je třeba 
připojit listiny, na něž odkazuje. Pokud žalovaný nepředloží stanovený počet stejnopisů v listinné 
podobě, pořídí soud tyto stejnopisy na náklad žalovaného. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Žd'ár nad Sázavou 14.ledna 2020 

Mgr. Jana Homolová v. r. 
samosoudkyně 

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Bártová. 




