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Důvodová zpráva
Informativní zpráva o pohledávce za společností „KRATOCHVÍL“ spol. s r.o. „v likvidaci“
Odbor majetkový eviduje pohledávku za společností „KRATOCHVÍL“ spol. s r.o. „v likvidaci“,
IČ: 46581111, se sídlem Dlouhá tř. 3, Havířov-Město ve výši Kč 254.615,04 (slovy:
04
Dvěstěpadesátčtyřitisícšestsetpatnáct korun českých /100).
Výše zmíněná pohledávka vznikla při pronájmu prostor, které se nacházely ve druhém nadzemním
podlaží vestibulu Sportovní a společenské haly v Karviné na ulici Karola Śliwky 783,
neuhrazením nájmu a služeb s nájmem souvisejících ve výši Kč 238.625,30 (slovy:
30
Dvěstětřicetosmtisícšestsetdvacetpět korun českých /100). Okresní soud v Karviné, pobočka v
Havířově rozhodl (113 C 162/99-46), že je žalovaný povinen zaplatit nejen dlužnou částku za nájem a
služby, ale rovněž náklady řízení ve výši Kč 27.627,- (slovy: Dvacetsedmtisícšestsetdvacetsedm
korun českých). Původně vznikla pohledávka příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a
rekreačních služeb města Karviné, kterou usnesením č. 522 z 5.12.2000 zrušilo Zastupitelstvo města
Karviné bez likvidace ke dni 1.1.2001 s tím, že veškerá aktiva a pasiva podle účetní uzávěrky
k 31.12.2000 byla převedena na město Karviná.
Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Libuší Došlíkovou dne 28.02.2001, že na
majetek dlužníka "KRATOCHVÍL" spol. s r.o. "v likvidaci", IČ 46581111, Havířov-Město, Dlouhá tř. 3
se p r o h l a š u j e konkurz. V konkurzní věci úpadce rozhodl Krajský soud v Ostravě, že statutární
město Karviná bylo zařazeno jako věřitel k uspokojení pohledávky poměrně jen do výše 4,37 % z
26
celkové pohledávky tj. Kč 11.637,26 (slovy: Jedenácttisícšestsettřicetsedm korun českých /100).
Zmíněná částka byla dne 13. 06. 2012 připsána na účet statutárního města Karviná.
Usnesením sp. zn. 13 K 14/98 ze dne 12.09.2012, které nabylo právní moci dne 26.10.2012 zrušil
Krajský soud v Ostravě konkurz na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.
Dne 07.12.2013 došlo z výmazu společnosti z obchodního rejstříku, a to na základě § 68 odst. 1 a 3,
písm. f) Obchodního zákoníku zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení. Výmazem
z obchodního rejstříku společnost zanikla bez právního nástupce. Pokud zanikl dlužník, a to bez
právního nástupce, zanikl s ním i obchodní vztah a z něj vzniklé pohledávky. Zaniklá pohledávka je
nevymahatelná a samozřejmě přestává být majetkem, resp. majetkovou hodnotou věřitele a jako
neexistující nesmí být v účetnictví věřitele vykazována, z tohoto důvodu bude zbylá část pohledávky
ve výši Kč 254.615,04 (slovy: Dvěstěpadesátčtyřitisícšestsetpatnáct korun českých 04/100) dne
02.05.2014 z účetnictví statutárního města Karviné odstraněna.
Usnesením č. 3560 ze dne 09.04.2014 Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviné
schválit informativní zprávu o pohledávce zaniklé společnosti „KRATOCHVÍL“ spol. s r.o. „v likvidaci“,
IČ: 46581111 se sídlem Dlouhá tř. 3, Havířov-Město.
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