MSPH 59 INS 13770/2017 –B - 27
USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v insolvenční věci
dlužnice: Agentura J.L.M. s.r.o., IČO : 255 43 393, se sídlem Kloboučnická 1735/26, Praha 4,
právně zastoupena JUDr. Zbyňkem Petrem, advokátem, se sídlem Široká 5, Praha 1,
o zrušení konkurzu,
takto:
I.

Konkurz prohlášený na majetek dlužnice: Agentura J.L.M. s.r.o., IČO : 255 43 393, se
sídlem Kloboučnická 1735/26, Praha 4, prohlášený usnesením zdejšího soudu ze dne
19.7.2017 čj. MPSH 59 INS 13770/2017-A-13, se zrušuje pro nedostatek majetku.

II.

Insolvenční správkyni se ukládá, aby do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení
oznámila soudu, že splnila povinnosti uložené jí v ust. § 313 odst. 2 IZ.
Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu ze dne 19.7.2017 na čl. A 13, které nabylo právní moci dne 23.7.2017, byl
zjištěn úpadek dlužnice, prohlášen konkurz na její majetek a byla ustanovena insolvenční správkyně.
Schůze věřitelů s volbou věřitelského orgánu proběhla 10.10.2017á. Majetková podstata měla příjem
v celkové výši 625 182,88 Kč. Navrhující dlužnice složila zálohu ve výši 45 000,00 Kč.
Konečná zpráva ze dne 13.7.2018 byla schválena usnesením zdejšího soudu ze dne 15.8.2018 na čl. B 25.
Protože výtěžek zpeněžení majetku podstaty stačil pouze na úhradu odměny správce a jeho hotových
výdajů, rozhodl soud dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) IZ, jak je uvedeno ve výroku. Účinky spojené se
zrušením konkurzu nastanou ke dni právní moci tohoto usnesení dle ust. § 309 odst. 3 IZ.
Vzhledem k tomu, že výtěžek nepostačuje na úhradu všech pohledávek za podstatou, nemohou být
uspokojeny ani pohledávky přihlášených věřitelů.
Správkyni byly uloženy povinnosti dle § 313 IZ.
Poučení:
Proti výrokům I. tohoto usnesení mohou podat odvolání pouze insolvenční správkyně a přihlášení
věřitelé do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu
v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 3 vyhotovení.
Proti výroku II. není odvolání přípustné.
Praha 17. října 2018
JUDr. Zuzana Svobodová,v.r.
samosoudkyně
Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová
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