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Bylo horké léto roku 2009, okurková sezóna, v&scaron;ude poklid - ale Ä•ert a exekutor nikdy nespí. Pán (ON) stÅ™edního
vÄ›ku, silnÄ› masírovaný paniÄ•kou taky jakéhosi vÄ›ku, která pÅ™eci musí mít taky chaloupku, aby nevypadala mezi sousedka
jako kráva, se trochu pochlapil. ZaÄ•al shánÄ›t a fakt na&scaron;el. Sice stra&scaron;idelnou ruinu, ale zase za
slu&scaron;ný penízek.
Z nejasných dÅ¯vodÅ¯ mu majitel nechtÄ›l hned objekt prodat, tak spolu uzavÅ™eli smlouvu s budoucí smlouvÄ› kupní kla
právní cestou se v&scaron;emi náleÅ¾itostmi. Ve smlouvÄ› byla uvedena cena a Å¾e za dvacet Ä•tyÅ™i mÄ›sícÅ¯ uzavÅ™ou Å
kupní smlouvu a Å¾e se do té doby má uÅ¾ klidnÄ› chovat jako majitel - se v&scaron;emi právy i povinnostmi. Dal mu také
plnou moc na vyÅ™ízení stavebního povolení jako obecnému zmocnÄ›nci, on v&scaron;e na úÅ™adech vybÄ›hal a zaÄ•al
chaloupku rekonstruovat. BÄ›hem asi tak 18 mÄ›sícÅ¯ do toho nacpal skoro 1 mega. O vlastní práci a práci pÅ™íbuznejch a dÄ›
ani nemluvÄ›, a zaÄ•al chalupu vyuÅ¾ívat, rekreovat se, poÅ™ádat tam párty s grilováním prasátka, uzením klobásek, pitím
plnotuÄ•ného velkobÅ™ezeÅˆského piva a uÅ¾íval si podobné bÄ›Å¾né radÅ¯stky vyhodovaného chalupáÅ™e. Fungovalo to
spolehlivÄ›, v&scaron;echno v naprosté pohodÄ›.
Ov&scaron;em ta pohoda jednoho krásného dne skonÄ•ila - to kdyÅ¾
dorazil jakýsi pomocník pomocníka exekutora je&scaron;tÄ› s jedním pánem a na vchodové dveÅ™e nalepil tu povÄ›stnou
cedulku - exekuováno!
Ten dotyÄ•ný Å™val jako kráva: Kdo jste a co tady dÄ›láte? A mával mu pak okolo hlavy tou
slavnou smlouvou o smlouvÄ› budoucí... JenÅ¾e ta toho pomocníka zajímala asi tak jako týden staré noviny. Navíc mu vlezl
dovnitÅ™, v&scaron;echno sepsal, nafotil a taky olepil.
A dal&scaron;í Å™ev - to je moje!!! Exekutorskej zas - chalupa je dle
Výpisu z katastru nemovitosti pana NováÄ•ka, nikde Å¾ádné omezení, ergo kladívko je i vnitÅ™ní vybavení pana NováÄ•ka a lepil v pohodÄ› dál.
ON furt Å™val, tak mu pomocník pomocníka poradil, aÅ¥ dá k soudu vyluÄ•ovací Å¾alobu a prokáÅ¾e,
majetek je jeho. No, to jsem zvÄ›dav, jak bude prokazovat vlastnická práva k truhle po babiÄ•ce, ke skÅ™íni po prababiÄ•ce,
které ON navíc za velký peníz nechal nákladnÄ› rekonstruovat.
Venku udírna, obrovitý gril, bazén, houpaÄ•ky pro dÄ›ti a tam
zatím v pohodÄ› oblepoval dál, v&scaron;ak nálehajzlupek mÄ›l dost. No a na závÄ›r jim v&scaron;em dal pouÄ•ení, Å¾e
sejmout nálepku je trestným Ä•inem a doporuÄ•il jim, aby tento objekt okamÅ¾itÄ› opustili, Å¾e bude dán do draÅ¾by a ten pán
s ním Å¾e je znalec, který ohodnotil tento objekt minimální (vykopávací) cenou pro úÄ•ely draÅ¾by. A zaÄ•al peÄ•etit vchodové
dveÅ™e...
Tak se (ON) sebral a vyrazil za panem hlavním exekutorem. M.j. si exekutoÅ™i prohazují oblastí podle teorie,
Ä•lovÄ›k z jiného mÄ›sta je tím správným odborníkem, takÅ¾e se táhnul aÅ¾ do PlznÄ›. No a výsledek jednání - (ON) tedy v
zoufalství nabídnul, Å¾e dá hned panu exekutorovi v hotovosti plnou sjednanou kupní cenu, která dÄ›lala dle Smlouvy o
smlouvÄ› kupní budoucí 300 tisíc korunek Ä•eských. Tak velký pan exekutor mu osobnÄ› uvaÅ™il kafe, nabídnul kus koÅˆaku ja
prevenci proti pravdÄ›podobnému infarktu a zaÄ•al mu povídat:
- podle odhadu, který mi tady leÅ¾í na stole, je minimální cena pro úÄ•ely draÅ¾by stanovená soudním znalcem nÄ›co okolo
2,5 mega korun. DraÅ¾bu jsem uÅ¾ inzeroval a vÄ›Å™ím, Å¾e jí prodám za podstatnÄ› vy&scaron;&scaron;í Ä•ástku, zájemcÅ
dost, spousta lidí vás tam v okolí zná a ví, Å¾e jste odvedl rekonstrukÄ•ní dílo kvalitní, máte docela dobrou povÄ›st...
- i kdybych vzal do úvahy tu va&scaron;i smlouvu o smlouvÄ› budoucí, tak mi soud nepovolí prodat nemovitost v cenÄ›
shora uvedené za desetinu skuteÄ•né ceny z volné ruky, já prostÄ› majetek musím prodat v draÅ¾bÄ› a to
nejvy&scaron;&scaron;í nabídce a co vy nabízíte, tÄ›ch pár kaÄ•ek...
- navíc bych po&scaron;kodil vÄ›Å™itele upÅ™ednostnÄ›ním a navíc vy vÅ¯bec nejste Å¾ádným vÄ›Å™itelem... a nebo vám p
dluÅ¾í? Myslím si Å¾e ne, snad vy jemu...
- mÅ¯Å¾ete se s panem NováÄ•kem soudit o nedodrÅ¾ení Smlouvy o smlouvÄ› budoucí, to ano, ale to s nemovitostí nemá
vÅ¯bec nic spoleÄ•ného SkuteÄ•ným vlastníkem je pan NováÄ•ek - stále! A Å¾e jste nÄ›co do cizího majetku dobrovolnÄ›
investoval? To je snad jenom a jenom vá&scaron; problém, jste doufám právnÄ› zpÅ¯sobilý, urÄ•itÄ› to není problém mÅ¯j
jako exekutora...
- no a v neposlední Å™adÄ›, odmÄ›na exekutora se odvíjí procentuálnÄ› z majetku a Å¾e by se mÄ› chtÄ›lo o nÄ›jaký ten pení
jen pro va&scaron;e krásné modré oÄ•i? no...
A prostÄ› ho pak uÅ¾ vyhodil a nebavil se s ním. Exekuce v pohodÄ› dál
bÄ›Å¾ela, ON se do baráku nedostal, aby si aspoÅˆ odnesl své osobní vÄ›ci a mají v&scaron;ichni vyhodováno. Milion v haj*lu
a pÅ¯l druha roÄ•ní práce celé rodiny taky. Ten NováÄ•ek o tom urÄ•itÄ› vÄ›dÄ›l a vÄ›dÄ›l urÄ•itÄ› i to, Å¾e bude Ä•asem prÅ¯se
vyÅ™ídil velice elegantnÄ› - pro nÄ›j: ty mi zhodnotí&scaron; mÅ¯j majetek, pan exekutor to prodá, z výtÄ›Å¾ku uspokojí
v&scaron;echny oprávnÄ›né a mÄ› zbydou ty zapÅ¯jÄ•ované penízky a tobÄ›, milý blbe, jen oÄ•i pro pláÄ•... A jestli se
chce&scaron; se mnou soudit, mÅ¯Å¾e&scaron;. V&scaron;echny soudní poplatky hezky zaplaÅ¥ a moÅ¾ná, Å¾e se soud tím
bude zabývat za tÅ™i roky... A stejnÄ› - já nic nemám, byl jsem v exekuci. A kde nic nejni, ani smrt nebere...
Tak jsem s N
o tom debatil a získal jsem fakt dojem, Å¾e ta smlouva mÄ›la být vyhotovena na jiném papíÅ™e... Tenhle kvalitní blbÄ› vytírá a
do zadku... Å½ena ho Å¥eÄ• chce zabít, dÄ›ti ho mají za vola korunovaného - a von to tedy vÅ¯l je, bohuÅ¾el, jinak se to napsa
nedá. Vrazil do toho nejménÄ› 1,5 mega, takÅ¾e pÅ™ípadný soudní poplatek je tak 60 tisíc, síla tedy; navíc si bude platit znalce
rozpoÄ•táÅ™e, advokáta a kdo ví koho je&scaron;tÄ› a v nejlep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› tak za pÄ›t let dostane pár kaÄ•ek.
Mezitím ho tÅ™eba Å¾ena opustí, jestli ne dÅ™ív, protoÅ¾e bude v&scaron;ude vykÅ™ikovat taková ta divná slova, dÄ›ti se
na vyka&scaron;lou, protoÅ¾e jim promrhal dÄ›dictví a ... No, a aÅ¾ to bude nÄ›kde nÄ›komu vykládat (coÅ¾ asi bude, nebo ho
spolehlivÄ› zabije), tak fakt bude povaÅ¾ován za slu&scaron;ného obecního blba.
AspoÅˆ nÄ›jaké pouÄ•ení pro v&scaron;ec
ostatní: Nikdy necpat peníze do nÄ›Ä•eho, co nejni va&scaron;e. Existujou ov&scaron;em výjimky a to u toho dÄ›ravého
druhého pohlaví. Ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ to taky nejni va&scaron;e, cpete do toho taky peníze, ale snad z toho máte
aspoÅˆ potÄ›&scaron;ení - ostatnÄ› mÄ›li by mít oba, ne? Jinak jsou to potom taky vyhozené penízky...
Franta Bou&scaron;ka
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