MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
starosta

Krajský soud v Hradci Králové
Československé armády 218/57
502 08 Hradec Králové
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Mgr. Denisa Pavlová
+420 499 803 217
pavlova@trutnov.cz
16.04.2018

Navrhovatel:

MĚSTO TRUTNOV, IČO 00278360, se sídlem Slovanské náměstí
165, 541 01 Trutnov, zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
města

Nečinný subjekt:

Čisté teplo – Krkonoše, IČO 620 52 799, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, zájmové sdružení právnických osob zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8977

Návrh na zrušení zájmového sdružení právnických osob „Čisté teplo - Krkonoše“ s likvidací
Přílohy
Odstoupení z funkce předsedy – Mgr. Tomáš Hendrych
Odstoupení z funkce místopředsedy – Vladimír Diblík
Odstoupení z funkce místopředsedy – Jan Géc
Prohlášení bývalého předsedy – Mgr. Tomáš Hendrych
Výpis z katastru nemovitostí - informace o budově
Čestné prohlášení likvidátora

I.
Dne 18. května 1995 se na ustavující členské schůzi dohodli zástupci delegovaní a pověření obecními zastupitelstvy obcí Radvanice, Horní Maršov, Mladé Buky, Jívka, Suchovršice a měst
Úpice, Janské Lázně, Svoboda na Úpou a Trutnov, že se zakládá zájmové sdružení obcí
s názvem „Čisté teplo- Krkonoše“ (dále jen „sdružení“), které bylo zapsáno do registru sdružení
právnických osob vedeným Okresním úřadem v Trutnově dne 25. května 1995. Krajský soud
v Hradci Králové zapsal spolek dne 1. ledna 2014 do spolkového rejstříku pod sp.zn L8977.
Městský úřad Trutnov
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165
Fax 499 803 103
541 16 Trutnov
IDDS 3acbs2c
Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

II.
Budova č. p. 165, Slovanské náměstí, Trutnov, je ve spolkovém rejstříku uvedena v rámci zápisu
zájmového sdružení právnických osob Čisté teplo - Krkonoše, IČO 62052799, jako sídlo tohoto
subjektu. Vlastníkem předmětné budovy je navrhovatel. Navrhovatel nesouhlasí s dalším umístěním sídla v uvedené budově.
Důkaz:

Výpis z katastru nemovitostí – informace o budově

III.
Navrhovatel – vlastník předmětné budovy - užívá tuto budovu jako městský úřad. Uvedené zájmové sdružení právnických osob v předmětné budově nijak nepůsobí, od roku 1995 je již nečinné a
nesplnilo účel, pro který bylo založeno. Podle ustanovení § 172 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci,
jestliže nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se. Toto ustanovení dle komentáře pokrývá i případ nefunkčnosti statutárního orgánu právnické osoby po dobu delší než dva
roky, ačkoliv zákon hovoří nesprávně o neusnášeníschopnosti. Z prohlášení bývalého předsedy
Mgr. Tomáše Hendrycha vyplývá, že se statutární orgán dlouhodobě (v daném případě doba přesahující dva roky) nescházel a nefungoval.
IV.
Navrhovatel převzal dne 19.03.2018 tři písemnosti, kterými odstupují předseda a místopředsedové
předmětného zájmového sdružení právnických osob ze svých funkcí. Tyto písemnosti navrhovatel
nemá komu předat, neboť předmětné zájmové sdružení právnických osob již nemá ani statutární
orgán, ani (pokud navrhovatel ví) žádné zaměstnance.
Důkaz:

Odstoupení z funkce předsedy – Mgr. Tomáš Hendrych
Odstoupení z funkce místopředsedy – Vladimír Diblík
Odstoupení z funkce místopředsedy – Jan Géc
V.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel navrhuje, aby soud vydal toto
usnesení:

Zájmové sdružení právnických osob s názvem Čisté teplo - Krkonoše, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, IČO 620 52 799, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8977, se zrušuje s likvidací.
Likvidátorem společnosti jmenuje soud Mgr. Denisu Pavlovou.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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