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Členským obcím 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Praha dne 8.1.2014

Věc:   Sdělení ve věci majetkového vypořádání
___________________________________________________________________________ 

Ve věci sděluji:

- Před  vánočními  svátky  jsme  podali  Ministerstvu  vnitra  podnět  k provedení 
přezkumného řízení ohledně rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina ze dne 26.11.2013, č.j. 
KUJI 79781/2013, kterým jsme byli povinni uhradit SMJ částku 52,189.015,03 Kč a 
to z důvodu nicotnosti tohoto rozhodnutí.

- Současně s tímto podnětem byla podána Krajskému soudu v Brně správní žaloba na 
zrušení výše uvedeného rozhodnutí úřadu a to z důvodu jeho nezákonnosti.

- Dále jsme požádali o částečné zastavení exekuce na výše uvedenou částku a odklad 
exekuce této částky do doby pravomocného rozhodnutí soudu o podané správní žalobě 
na zrušení předmětného rozhodnutí úřadu. Vyřešení očekáváme v následujících dnech.

- Dále vám zasíláme usnesení Ministerstva vnitra, které zahájilo přezkum rozhodnutí 
úřadu ve věci vydání majetku vloženého a s právem hospodaření. Zde upozorňuji u 
č.j.  MV-133594-13/ODK-2013  na  odst.  III.  a  u  č.j.MV-133471-13/ODK-2013  na 
odst. II., kde je ministerstvem deklarováno, že lze mít důvodné pochybnosti o tom, 
zda příslušné rozhodnutí úřadu bylo vydáno v souladu s právními předpisy, především 
zda bylo vydáno věcně příslušným orgánem.

- Ocenění majetku probíhá tak, jak jste byli informováni na valné hromadě. Zástupci 
společnosti BDO potvrdili, že ocenění bude dokončeno do konce ledna tak, aby bylo 
možné smlouvu o majetkovém vypořádání předložit na mimořádné valné hromadě s 
předpokladem konání koncem února letošního roku.

- K nově doručenému platebnímu rozkazu na úhradu částky 15,193.124,00 Kč sděluji, 
že jsme okamžitě podali odpor, čímž se tento rozkaz ruší a současně jsme požádali 
soud o přerušení řízení do doby rozhodnutí  Ministerstva vnitra a Krajského soudu 
v Brně, viz výše.

JUDr. Petr Šurka


