
Ing. Lukáš Vlašaný 
insolvenční správce společnosti ČOV Český Krumlov s.r.o. 
Vančurova 2904 
390 01 Tábor 

V Praze dne 15. září 2020 

Souhlas zástupce věřitelů se zpeněžením obchodního závodu mimo dražbu jedinou smlouvou 

Vážený pane inženýre, 

společnost Fisolta finance s.r.o., IČO: 048 46 541, se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 
4 (dále jako „Fisolta finance"), jakožto zástupce věřitelů dlužníka ČOV Český Krumlov s.r.o., 
IČO: 281 60 363, se sídlem Horní Brána 509, 381 O 1 Český Krumlov ( dále jako „Dlužník"), se kterým 
je u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 17439/2014 vedeno insolvenční 
řízení v návaznosti na Vaši žádost ze dne 1 O. září 2020 a usnesení insolvenčního soudu ze dne 31. srpna 
2018, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod č.d. KSCB 28 INS 17439/2014-B-106, tímto: 

vyslovuje souhlas, aby obchodní závod Dlužníka sepsaný pod položkou č. 1 soupisu byl 
zpeněžen prodejem mimo dražbu jedinou smlouvou městu Český Krumlov, IČO: 002 
45 836, se sídlem náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov (dále jako 
„Město ČK") prostřednictvím a za podmínek Transakční dokumentace, jak je vymezena 
níže; 
schvaluje transakční dokumentaci sestávající z návrhu Smlouvy o koupi závodu mezi 
prodávajícím insolvenčním správcem Dlužníka a kupujícím Městem ČK, včetně všech 
jejích příloh a z návrhu Dohody o správě kupní ceny mezi Komerční bankou, a.s., 
insolvenčním správcem Dlužníka a Městem ČK, včetně jejích příloh, ve znění přiloženém 
k žádosti insolvenčního správce Dlužníka ze dne 10. září 2020 (dále jako „Transakční 
dokumentace"), přičemž zástupci věřitelů Fisolta finance je známo a souhlasí s tím, že 
Transakční dokumentace může být i po tomto schválení ještě doplněna či upravena; 
schvaluje zpeněžení obchodního závodu Dlužníka prostřednictvím Transakční 
dokumentace za celkovou kupní cenu ve výši 160.000.000,- Kč, přičemž je zástupci věřitelů 
známo, že z celkového výtěžku zpeněžení obchodního závodu Dlužníka náleží část výtěžku 
zajištěnému věřiteli postupem dle§ 298 IZ. 

S pozdravem 

Fisolta finance s.r.o. 
Mgr. Petr Opletal, advokát v plné moci 


