
Mgr. Monika Brzesková, starostka 
Město Kravaře 
Náměstí 43/405 
747 21 Kravaře 
 
 
 
V Kravařích dne 22.10.2019 
 
 
 
 
Věc: Bod programu příštího zasedání zastupitelstva. 

 
 

Vážená paní starostko, 
 
obracíme se na Vás se žádostí o zařazení následujících bodů na program příštího 
jednání zastupitelstva dne 6.11.2019. 

 Seznámení zastupitelstva se žalobou MV na město Kravaře č.j. MV-7396-
18/ODK-2016, s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 120/2016 – 
66 a s rozsudkem Nejvyššího správního  soudu č.j. 1 As 190/2018 – 35. 

 Výzva Mgr. Monice Brzeskové k navrácení částky 100.000 Kč, Ing. Petru 
Muczkovi k navrácení částky 65.000 Kč a Ing. Andreasi Hahnovi k navrácení 
částky 65.000 Kč, ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád. 

 
Žádáme Vás, abyste zastupitelstvo seznámila s těmito dokumenty vy, jakožto 
starostka. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o žalobě MV na město Kravaře 
č.j. MV-7396-18/ODK-2016, o rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 
120/2016 – 66 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 190/2018 – 35. 
 
Zastupitelstvo města Kravaře vyzývá Mgr. Moniku Brzeskovou k úhradě částky 
100.000,- Kč na bankovní účet města Kravaře číslo 1846631329/0800, ve lhůtě 7 
dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že úhrada nebude provedena 
v uvedené lhůtě, budeme bez dalšího nuceni pohledávku vymáhat soudně. 
 
Zastupitelstvo města Kravaře vyzývá Ing. Andrease Hahna k úhradě částky 
65.000,- Kč na bankovní účet města Kravaře číslo 1846631329/0800, ve lhůtě 7 
dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že úhrada nebude provedena 
v uvedené lhůtě, budeme bez dalšího nuceni pohledávku vymáhat soudně. 



 
Zastupitelstvo města Kravaře vyzývá Ing. Petra Muczku k úhradě částky 
65.000,- Kč na bankovní účet města Kravaře číslo 1846631329/0800, ve lhůtě 7 
dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že úhrada nebude provedena 
v uvedené lhůtě, budeme bez dalšího nuceni pohledávku vymáhat soudně. 
 
 
Důvodová zpráva: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě  č. j. 22 A 120/2016 - 66 
ze dne 14.3.2018 došlo k zrušení usnesení Zastupitelstva města Kravaře, kterým 
byly poskytnuty peněžité dary Mgr. Monice Brzeskové (usnesení č. 9.77/2015 a)), 
Ing. Petru Muczkovi (usnesení č. 9.77/2015 b)) a Ing. Andreasu Hahnovi (usnesení č. 
9.77/2015 c)). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 27.6.2019, č.j. 
1 As 190/2018 – 35 došlo k zamítnutí kasační stížnosti a tím pádem fakticky 
k potvrzení rozsudku krajského soudu. Protože odpadl právní důvod, na základě 
kterého došlo k vyplacení finančních částek obdarovaným, mělo po nabytí právní 
moci rozsudku krajského soudu dojít k vrácení finančních prostředků zpět městu 
Kravaře. Protože se tak doposud nestalo, vyzýváme obdarované k vrácení „darů“.  
 
 
 
 
 
Ing. Herbert Kahler, zastupitel Jistota  

 

Bc. Irena Sentenská, zastupitelka Jistota 

 

Mgr. Sandra Hradilová, zastupitelka Nová síla Kravař 

 

Ing. Milan Rostek, zastupitel Nová síla Kravař 

 

Lukáš Glabasnia, zastupitel Nová síla Kravař 


