
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Tihlářová.  
 

Číslo jednací: KSOL 20 INS 18897/2020-B27 
 

USNESENÍ 

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Hajnou 
v insolvenční věci  
 
dlužníka: Horse Club Hlubočky, spolek, IČO: 22772405 

sídlem Moravská Huzová 110, 783 13  Štěpánov,  
 
o souhlas s prodejem mimo dražbu 
 
 

t a k t o : 
 

Insolvenční soud dle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona  u d ě l u j e  insolvenční správkyni 
JUDr. Haně Karáskové, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7, souhlas k prodeji mimo 
dražbu, a to: 

- přípojného vozidla zn. CHEVAL LIBERTE , Gold Pullman V2, RZ: 4M2 0388,  

jak je uvedeno v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne  30. 3. 2021, položka II. 
Movitý majetek, poř. č. 3,    

 za těchto podmínek:  

- k prodeji zájemci s nejvyšší nabídkou ceny,  

- prodej bude inzerován na portálu Centrální adresa a Burza správců po dobu nejméně 
15 dnů,  

- cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, 

- celkové náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5% výtěžku.   

 

Odůvodnění: 

Podáním doručeným soudu dne 29. 6. 2021 (č.l. B26 spisu) požádala insolvenční správkyně 
o udělení souhlasu s prodejem movitého majetku dlužníka uvedeného ve výroku tohoto usnesení 
mimo dražbu nejvyšší nabídce. Současně předložila souhlas zástupce věřitelů s tímto způsobem 
zpeněžení.    

Soud posoudil žádost insolvenční správkyně a s přihlédnutím k § 289 odst. 1 insolvenčního 
zákona udělil insolvenční správkyni souhlas k prodeji mimo dražbu věci uvedené ve výroku 
tohoto usnesení. Přitom vzal v úvahu zejména možnou výtěžnost tohoto způsobu prodeje 
majetkové podstaty, charakter věci, jakož i předpoklad minimálních nákladů spojených s tímto 
způsobem zpeněžení.   

Současně soud stanovil podmínky prodeje mimo dražbu. 

Insolvenční správkyně je povinna zaslat ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou 
došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu. 
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Poučení: 

Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné. 

 

 

Olomouc 9. 7. 2021 
 
 

Mgr. Kateřina Hajná v. r.  
samosoudkyně                    
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