                                                                                                Příloha č. 1

                Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník
                                                   Městský úřad Jeseník
_________________________________________________________________________


 Pro kontrolní výbor

Kauza pan V. Holčák -  stav k 5.12.2007 


Aktuální stav k 5.12.2007 – pan Václav Holčák.

	Město Jeseník má uzavřenou s Českým zahrádkářským svazem, Husova 274, Jeseník nájemní smlouvu č. 222 o pronájmu pozemků v k.ú. Jeseník. Rada města na základě žádosti nájemce na svém 23. zasedání dne 23.7.2007 svým usnesením č. 807 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 222 ze dne 27.2.2002, mezi Českým zahrádkářským svazem, Husova 274, Jeseník               a městem Jeseník,  dle důvodové zprávy. Dodatek č. 1 o ukončení nájmu části pozemků č. 1121 a č. 1122/3 (cca 780 m2), obě v k.ú. Jeseník bude uzavřený po fyzickém předání vyklizených pozemků Českým zahrádkářským svazem, městu Jeseník, odboru majetku města. Dle smlouvy při skončení nájmu (byť části pozemků) je nájemce povinen vrátit pronajaté pozemky vyklizené s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a způsobu užívání. K tomuto termínu musí být odstraněny veškeré stavby s pozemků. Doposud nebyl dodatek č.1 uzavřen, na pozemku se nachází ¾ zahradní chatky pana Holčáka.


	Město má dále uzavřenou s p. V. Holčákem nájemní smlouvu  č. 878 o pronájmu části pozemku o výměře 250 m2 z pozemkové parcely č. pozemků 1123 v k.ú. Jeseník. Rada města na svém 23. zasedání dne 23.7.2007 svým usnesením č. 810, kterým schválila výpověď z nájemní smlouvy č. 878. Dne 7.8.2007 byla panu Václavu Holčáku zaslána výpověď, kterou převzal dne 17.8.2007. Výpovědní lhůta začala běžet dne 1.9.2007 v délce 3 kalendářních měsíců tj. do 30.11.2007. Pan V. Holčák k tomuto datu pozemek nepředal ani nás nekontaktoval.


	Dne 25.10.2007 (přijato na OMM dne 29.10.2007) Stavební úřad Jeseník zahájil řízení o odstranění stavby „Zahradní chata se sedlovou střechou, Jeseník, Otakara Březiny“. Město Jeseník, OSMI, oddělení majetku města vydalo stanovisko, ve kterém požaduje odstranění stavby z části pozemku p.č. 1123 v k.ú. Jeseník v souvislosti s běžící výpovědi nájemní smlouvy  č. 878 (viz výše).


	Dne 26.11.2007 odbor SMI vydal usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby „Zahradní chata se sedlovou střechou, Jeseník, Otakara Březiny“ z důvodu, že pan V. Holčák podal žalobu u Okresního soudu v Jeseníku. V žalobě se pan Holčák domáhá i předběžného opatření cokoliv podnikat ve věci zahradní chatky až do rozhodnutí soudu.


	Dne 5.12.2007 jsme požádali právní oddělení města o koordinaci dalšího postupu ve výše uvedené kauze. Na základě jeho posouzení budou v této věci dále podniknuty následující kroky:
	u stavebního úřadu bude pokračováno v řízení o odstranění stavby, neboť ze strany soudu nebyly podniknuty ve stanovených lhůtách žádné kroky (nebylo rozhodnuto o předběžném opatření)
	bude podána žaloba u soudu na vyklizení pozemku.


Kleiber – řešeno v rámci správního řízení, dohoda mezi ČZS a panem Kleiberem (smlouva), podána žádost o dodatečné povolení stavby zahradní chatky – pokračováno v řízení (již nejsou důvody pro nepovolení stavby).


Zpracoval: Urbanová Šárka   
                  Ing. Ladislav Cabadaj   

