Č. j. KSPA 56 INS 2796/2014-B-30

USNESENÍ
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí
Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: Růžena Harenčáková, nar. 16. 9. 1952,
bytem Kočí 40, 538 61 Kočí, k žádosti insolvenčního správce
takto:
I.

Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru uděluje souhlas se zpeněžením
věcí z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu.

II.

Insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Tereze Somolové, se sídlem
Za Kovářským rybníkem 26, 149 00 Praha 4 souhlas se zpeněžením věcí
z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to
- soubor nemovitých věcí zapsaných na LV č. 584 pro obec a k. ú. Kočí – parc. č.
St. 268 jehož součástí je byt. dům č. p. 40, bytová jednotka č. p. 40/6,
spoluvlastnický podíl o velikosti ½
- televizor zn. Philips
- sedací souprava
- set top box zn. Sencor
Věci budou zpeněženy za nejvyšší nabídku, kupní cena bude uhrazena nejpozději při
podpisu kupní smlouvy.
Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 28. 3. 2014,
č. j. KSPA 56 INS 2796/2014-A-11 zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení dlužníka.
Usnesením č. j. KSPA 56 INS 2796/2014-B-27 ze dne 6. 12: 2016 bylo schválení oddlužení
dlužníka zrušeno a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Insolvenčním správcem v této věci
je správci Ing. Tereza Somolová, se sídlem Za Kovářským rybníkem 26, 149 00 Praha 4.
Podáním ze dne 12. 12. 2016 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu se
zpeněžením věcí z majetkové podstaty dlužníka, mimo dražbu, a to za podmínek uvedených
ve výroku tohoto usnesení. Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční
soud.
Podle ust. § 289 věty první zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon) v jeho platném znění může insolvenční správce prodej mimo dražbu
uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Soud posoudil žádost
správce a s přihlédnutím k ust. § 289, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení,
když působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Pardubicích dne 10. ledna 2017
Kateřina Janovská v. r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost vyhotovení: Lucie Cejpková
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