Na všech podáních v této věci uveďte:
Číslo jednací: KSBR 33 INS 11856/2016-B-10
USNESENÍ
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Ing. Petrou Dohnalovou
v insolvenční věci dlužníka: Milan Plášek, narozený 27. ledna 1961, bytem Nezdenice 91,
PSČ 687 32, identifikační číslo: 404 38 112, o záležitosti, která se týká průběhu insolvenčního
řízení
takto:
I. Insolvenční soud jako věřitelský výbor souhlasí s tím, aby insolvenční správce
DV Insolvence, v.o.s., se sídlem Ronov nad Doubravou, Zahradní 337, PSČ 538 42,
identifikační číslo 01929101, zpeněžil prodejem mimo dražbu movitý majetek dlužníka,
a to:
-

II.

Insolvenční soud souhlasí s tím, aby insolvenční správce DV Insolvence, v.o.s., se
sídlem Ronov nad Doubravou, Zahradní 337, PSČ 538 42, identifikační číslo 01929101,
zpeněžil prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka movitý majetek, a to:
-

isir.justi
ce.cz

vrtačka Bosch – 1 ks
aku vrtačka Bosch – 1 ks
svářečka plastů Polys – 1 ks
ohýbačka ocelových trubek – 1 ks
nahřívací pistole Steinel – 1 ks
sekací kladivo Bosch – 1 ks
úhlová bruska Bosch – 1 ks
osobní automobil Mitsubishi L200, VIN: JMBNZPA5WSA001037, RZ: 1Z4
5925
osobní automobil FORD Courier, VIN: SFA3XXBAF3SY13982, SPZ: UHA
32-97.

vrtačka Bosch – 1 ks
aku vrtačka Bosch – 1 ks
svářečka plastů Polys – 1 ks
ohýbačka ocelových trubek – 1 ks
nahřívací pistole Steinel – 1 ks
sekací kladivo Bosch – 1 ks
úhlová bruska Bosch – 1 ks
osobní automobil Mitsubishi L200, VIN: JMBNZPA5WSA001037, RZ: 1Z4
5925
osobní automobil FORD Courier, VIN: SFA3XXBAF3SY13982, SPZ: UHA
32-97.
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III. Prodej uskuteční insolvenční správce za následujících podmínek:
− k uvedeným věcem, právům a majetkovým hodnotám neuplatňují nároky jiné osoby a
nejsou ani jiné důvody, které by zpochybňovaly zařazení věcí do soupisu majetkové
podstaty;
− věci, práva a majetkové hodnoty budou prodány nejvyšší nabídce;
− kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebo bude jiným
vhodným způsobem zajištěno zaplacení kupní ceny.
IV. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby o průběhu a výtěžku zpeněžení
majetku dlužníka podal insolvenčnímu soudu písemnou zprávu.
Odůvodnění:
Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 6. ledna 2017, požádal insolvenční
správce insolvenční soud o souhlas s prodejem mimo dražbu shora označeného majetku.
Podle ustanovení § 286 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), o způsobu zpeněžení
majetkové podstaty podle odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční
správce.
Podle ustanovení § 289 odst. 1 může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo
dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může
insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a
věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas
insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně
ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím
provozu dlužníkova podniku.
Podle ustanovení § 289 odst. 2 a 3 IZ při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit
pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo
nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke
zpeněžení prodeje mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu
nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.
V předmětném řízení vykonává funkci věřitelského výboru dle ustanovení § 61 odst. 2
IZ insolvenční soud.
V daném případě jsou naplněny podmínky, které vyžaduje ustanovení § 289 odst. 1 IZ
a insolvenční soud při svém rozhodování neshledal důvody, pro které by neměl souhlas
s prodejem mimo dražbu insolvenčnímu správci udělit.
Povinnost informovat insolvenční soud o průběhu zpeněžení dlužníkova majetku a
jeho výtěžku, byla insolvenčnímu správci uložena podle ustanovení § 11 IZ.
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P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění
v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).
V Brně dne 11. ledna 2017

Ing. Petra Dohnalová v. r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost vyhotovení:
Michaela Tesařová

