Č.j.: KSPH 39 INS 23247/2011-B-50

USNESENÍ
Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní
JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Velkoosecká sportovní, a.s., IČ:
28188730, se sídlem Revoluční 36, 281 51 Velký Osek,
o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v rámci oddlužení,
takto:
I. Každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu
insolvenčního řízení bude uspokojena poměrně do výše 43,5279964 %. K uspokojení
těchto pohledávek (nároků) bude použito 5.121.448,05 Kč. Věřitelé budou uspokojeni
následovně :
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Věřitel
Obec Velký Osek, IČ: 00235873,
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Mgr. Ing. Radim Opletal, Květinová
244/8, 783 36 Křelov - Břuchotín
Finanční úřad pro Středočeský kraj,
Žitná 12, 120 00 Praha 2
CARPELLE a.s., IČ: 27365204,
Křižíkova 332/1, 186 00 Praha 8
Česká kapitálová společnost a.s., IČ:
60197307, Podbabská 1112/13, 160 00
Praha 6 - Bubeneč
Ing. Jiří Otta, V Zahradách 755, 281 51
Velký Osek
Prof. Ing. Arch. Arnošt Navrátil,
CSc., Na Šťáhlavce 1741/1A, 160 00
Praha 6 - Dejvice
Petr Novák, Moravská 384, 582 02
Svratka

Zjištěná
pohledávka v Kč
2.984.691,00

Částka k výplatě
v Kč
1.299.176,19

7.800,00

3.395,18

33.770,00

14.699,40

1.807.520,55

786.777,48

2.440035,61

1.062.098,61

1.782.752,05

775.996,25

2.178.598,00

948.300,06

530.704,11

231.004,87

II. Věřitelé uvedení ve výroku I. tohoto usnesení sdělí do 10 dnů od doručení usnesení
insolvenčnímu správci: Ing. Aleš Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01
Děčín 1, číslo účtu, kam má být poukázána částka dle rozvrhového usnesení. Částky
nepřesahující 500,- Kč může správce složit do úschovy soudu a věřitele o tom
písemně vyrozumět; obdobně může postupovat, jestliže nedojde k proplacení částek
určených pro jednotlivé věřitele do 30 dnů od rozvrhového usnesení pro překážku na
jejich straně.
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III. Insolvenčnímu správci soud ukládá:
a) provést tento rozvrh podle schválené konečné zprávy a vyúčtování odměny a
výdajů a podle upraveného seznamu přihlášek do 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí,
b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek ke každé pohledávce (nároku), jaká
částka na ni byla vyplacena event. složena do úschovy u soudu ve lhůtě 60 dnů od
právní moci usnesení,
c) v téže lhůtě jako pod bodem b) podat soudu písemnou zprávu o provedeném
rozvrhu.
Odůvodnění :
Usnesením č.j. KSPH 39 INS 23247/2011-A-21 ze dne 17. 4. 2012 byl na majetek
dlužníka prohlášen konkurs (PM 20. 4. 2012). Usnesením č.j. KSPH 39 INS 23247/2011-B48 ze dne 14. 11. 2016 (PM 25. 11. 2016)) schválil soud konečnou zprávu a vyúčtování
odměny a výdajů správce. Podáním ze dne 2. 12. 2016 předložil insolvenční správce návrh
na rozvrhové usnesení (rozdělovací návrh).
Podle § 306 IZ po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží
insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik
má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených
pohledávek. Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého
insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být
věřitelům vyplaceny. Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k
výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna. Vydání rozvrhového usnesení nebrání, jestliže
ohledně některé z pohledávek z upraveného seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud
splněny podmínky pro její výplatu nebo jde-li dosud o pohledávku spornou; jde zejména o
pohledávky, kterých se týká odvolání proti konečné zprávě nebo pohledávky, ohledně
kterých dosud nebyl skončen incidenční spor. Pro zařazení do rozvrhu je u pohledávek
vázaných na podmínku rozhodný stav ke dni vydání rozvrhového usnesení.
Soud po přezkoumání rozdělovacího návrhu správce shledal, že je věcně správný.
Proto podle něj vydal toto rozvrhové usnesení v souladu s ustanovením § 306 IZ.
Insolvenčnímu správci byly uloženy povinnosti podle § 307 IZ.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 19. prosince 2016
JUDr. Hana Hrabcová
samosoudkyně
v z. JUDr. Renáta Macků, v. r.
samosoudkyně
Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

