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USNESENÍ
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem
JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Jana Tošovská, r.č. 745923/3331,
bytem Podhráz 45, 534 01 Holice-Podhráz, o schválení způsobu oddlužení,
takto:
I.

Soud schvaluje oddlužení dlužníka Jany Tošovské, r.č. 745923/3331, bytem Podhráz
45, 534 01 Holice-Podhráz, zpeněžením majetkové podstaty.

II. Při oddlužení bude zpeněžena tato majetková podstata:
• pozemek parcelní číslo st. 299, jehož součástí je budova č.p. 137 v obci Klášterec nad
Orlicí, pozemek parcela č. 3675, pozemek parcela č. 3678, zapsané na LV č. 809,
katastrální území a obec Klášterec nad Orlicí, zapsané u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
• spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na následujících nemovitostech:
- pozemek parcelní č. 4944/11, pozemek parcelní č. 4956/1, pozemek parcelní
č. 4979/1, pozemek parcelní č. 4980, jehož součástí je budova č.p. 45 v obci
Holice, pozemek parcelní č. 4981, pozemek parcelní č. 4982, zapsané na LV
č. 1753, katastrální území Holice v Čechách, obec Holice, zapsané u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
III. Insolvenčním správcem je JUDr. Helena Horové, IČO 16902645, se sídlem Praha 4,
V Luhu 18, PSČ 140 00.
Odůvodnění:
Dne 9. února 2015 byl Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích
doručen insolvenční návrh dlužníka na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSPA 59 INS
3143/2015-A-6 ze dne 27.2.2015 soud zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto
úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost AS ZIZLAVSKY v.o.s.,
IČO 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, provozovna Dlouhá 769, 530 06
Pardubice.
Dne 22. dubna 2015 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání. Na stejný
den byla svolána schůze věřitelů. Na schůzi věřitelů, konané dne 22. dubna 2015 navrhl
přítomný věřitel č. 2, společnost RYNA CZ s.r.o., Pražská třída 686/13, 500 04 Hradec
Králové, aby soudem ustanovený insolvenční správce byl ze své funkce odvolán a současně
navrhl, aby byla ustanovena insolvenčním správcem JUDr. Helena Horová, IČO 16902645, se
sídlem Praha 4, V Luhu 18, PSČ 140 00. Soud potvrdil usnesení schůze věřitelů.

pokračování:
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S ohledem na to, že se žádný z nezajištěných věřitelů nedostavil a přítomný věřitel
č. 2, společnost RYNA CZ s.r.o. o způsobu oddlužení hlasovat nemůže, neboť je jeho
pohledávka v celém rozsahu zajištěna majetkem dlužníka, rozhodl o způsobu oddlužení soud
(ust. § 402 odst. 5 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon,
dále jen InsZ) a to tak, že schválil způsob oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (výrok
I.), neboť zvolený způsob oddlužení je se zřetelem k příjmovým a majetkovým poměrům
dlužníka pro věřitele vhodnější než oddlužení plněním splátkového kalendáře a v řízení
nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by schválení oddlužení v této formě bránily (ust. §
405 IZ).
Výrok II. je odůvodněn ust. 406 odst. 2 písm. b) IZ, když do majetkové podstaty
ke dni vydání rozhodnutí náleží dle soupisu ze dne 10. dubna 2015 (č.l. B-4) nemovitosti
uvedené ve výroku II.
Výrok III. je odůvodněn ust. § 406 odst. 2 písm. a) IZ.
Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze
prostřednictvím nadepsaného soudu do patnácti dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání však může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí
schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným
podle ust. § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním
rejstříku. Zvláštním způsobem se toto usnesení doručuje dlužníkovi,
insolvenčnímu správci a členům prozatímního věřitelského výboru.
Subjektům, kterým se doručuje zvláštním způsobem, začíná lhůta k podání
odvolání běžet ode dne, kdy jim toto usnesení bude doručeno zvláštním
způsobem (ust. § 74 IZ). Ostatním počíná lhůta k odvolání běžet ode dne
zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně
majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení
obdobně ustanovení insolvenčního zákona o účincích prohlášení konkursu.
Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá po schválení oddlužení,
má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty dlužník. Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, se v insolvenčním řízení dále
postupuje podle ustanovení tohoto zákona o konečné zprávě a rozvrhu
v konkursu. (ust. § 408 odst. 1 a 2 IZ)

V Pardubicích dne 29. května 2015

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová

JUDr. Karel Kudláček v. r.
samosoudce

