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Smlouva číslo 1/2011, kterou dne 9. 2. 2011 uzavřely strany:

1. Soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-venkov
Jezuitská 3
602 00 Brno,
IČ 47392584
(dále jen soudní exekutor)
a

Obec Hrušovany u Brna
IČ 00281824
Masarykova 17
664 62 Hrušovany u Brna
jednající starostou Miroslavem Rožnovským
(dále jen oprávněný)
tuto

smlouvu o provedení exekucí
I.

Soudní exekutor se touto smlouvou zavazuje k provedení exekucí ve smyslu zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném
znění, na peněžité i nepeněžité plnění.
II.
Soudní exekutor nebude u exekucí na peněžité plnění požadovat úhradu zálohy na
náklady exekuce ve smyslu § 90 odst. 3 exekučního řádu. Náklady exekuce hradí povinný.
III.
Soudní exekutor se zavazuje poskytnout oprávněnému právní pomoc podle hlavy V.
exekučního řádu. Odměna za poskytnuti právní pomoci podle vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., v platném znění, nebude hrazena oprávněným, ale bude
v souladu s ustanovením hlavy VI. exekučního řádu soudním exekutorem vymáhána po
povinném.
Soudní exekutor se touto smlouvou zavazuje k sepisování návrhů na nařízení exekuce
podle podkladů oprávněného a jejich předkládání oprávněnému k podpisu a zaslání na
příslušný exekuční soud.
IV.
Exekuci na návrh oprávněných nařizuje příslušný soud usnesením, ve kterém
pověřuje provedením exekuce soudního exekutora. Exekuce může být V souladu
s ust. § 268 o.s.ř. a § 55 e. ř. zastavena.
Dojde-li k zastavení exekuce, může soud či soudní exekutor ve smyslu § 89
exekučního řádu uložit oprávněnému, aby nahradil náklady exekuce.
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V.
Postup soudního exekutora v exekučním řízení se nadále řídí zákonem 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění, a prováděcími
předpisy, tj. zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a
náhradách soudního exekutora, o odměna a náhradě hotových výdajů správce podniku a o
podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, v platném znění,
vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a
další činnosti, v platném znění.
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou ode dne podpisu smlouvy s tím, že na
každý konkrétní případ provedení exekuce může být sepsán její dodatek či konkrétní
smlouva upřesňující ujednání obou stran.
Výpovědní lhůta je tříměsíČní a poČíná běžet l. dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi smlouvy smluvní stranou.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání RO dne 31.1.2011, pod Číslem
usnesení 1 1/10/2011.
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