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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČEsKÉ REPUBLIKY

Č.j.: 3947/92 - 510

V Praze dne> 28. 9. l?n

R O Z H O ·D N U T Í

ministra zem~d~lstv1 Česk~ republiky

~. 218 /1992

o p~eveden1 ~ásti majetku státn1ho podniku

na Fond národn1ho majetku ČR

--------------------------------------------------------------

:7

• J 1. V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách p~evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn~-
nf zák. č. 92/92 Sb ..

1 . P~evád1m ke dni 1. 10. 1992

na Fond národního majetku České republiky podle jeho po-
~ada\lku č. j.: 33!759!n!Ost.
část majetku státn1ho podniku

:::e dne> 20. 9. 1992

Cukrovar Dpa va (48)
Opava - Vrlvrovice PS~: 7~G 21

If~O: (~9 5!~[JI.j.
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0četni hodno~a p~ev~d~ného majetku, podle schváleného
pri\lat.iza~n1ho proj~kt.u, čini ke dni 31. 3.1992
208971 tis. K~s. Pri\latiza~n1 proj~r.t byl schválen
ministerstvem pro správu národn1ho majetku a jeho
privatizaci ČR (včetn~ kontroly hodnoty p~evád.ného
majetku dl e účet.ni sestavy) pod č. j . 30/31/ 197IIT/92
ze dne 29. G. 1992. Majet.<?k státn1ho podnik,-, čin1 O
Kčs.

p~edm.t činnosti

) . I

1

2. Současn~ s touto části majetku p~echázl na Fond národnlho
majetku ČR práva, závazky a p6hledávky z hospodá~sr.oprá\l-
nich, občansr.oprávnlch a jiných právnlch vztahO, r.teré se
k tomuto p~evád~nému majetku vztahuji.

3. Ru~lm ke dni 1. 10. 1992

stanovený p~edm~t činnosti v rozsahu p~lslu~ném k p~evá-
d~nému maj<?tku a doplMuji zbývající
státn1ho podniku o:

\/ypo~ádánl hospodárské činnosti státn1ho podniku
- provedení souhrnného p~evodu práv z prOmyslového nebo

jiného duševniho vlastnictví
správu maj etku ut~čeného k t'estit.uci

- povi nnost '-Iz;l.v~it smlolJuy o výkonu i '-'nkc~ ocht~aMova te 1-
ské organizace Státní iederální hmotné rezervy a Státnl
mobiliz;l.~ní rezervy
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L1Jdád.<i.m

f~di~~li státnlho podni~u

Cukrovar Opava

- :=PJ-acovat ~~ dni pt"oe>\lod1.1t.ohoto F't'e·.:.<id~néhomajetku na
Fond národnl ho ma jei:-~u České r-:OF"Jbliky Ú<:'etn1 z~.\I~r}:u
v rozsahu ro~n1 účetn1 zá\l~rky a tuto pt"edat do 30 dnO
od.:adne pf.:a\lQdut.ohoto mč1.j.:at.k'J\' jednom vyhot.o\l<:>n1Fon-
du národn1ho majei:-ku České republiky a v jednom vyhot.o-
v~n1 zakladai:-.:aliHZ.:aČR (odbor 210),

:=abezpečit. smluvn1 p~.:avod prá\l z prOmyslového n-:obo ji-
ného du~evn1ho vlaslnic~\l1 na nov~ \lznik19 prévn1 sub-
jekl a oznámi~ plsemn~ tuto skul<:>čnost zakladateli do
5 dnO od p f.:a \I od I.J pJ-~.\I,

\' pt"1pad~ , ~e státn1 podnik t.1mto rozhodnut 1m pt"evede
zb9vaj1c1 část svého majet.ku na Fond národního maj~tk,-,

,. I
ČR, pt"edlo~í fedilel státního podniku MZe ČR (odbor
510)
prohlášeni" o spln~n1 \lypl~?"'ajIc1ch
z odst.avce I ., bod 3 a 4 loho~o ro:=hodnutí včetn~
p~1lohy o "ypot"ádán1 ú~tO u pen~~nlho ústa\lu, a to ve
d·-'ojim vyhot:.o\'~n1. (~o?st:.né prohl.;t!:;enlblJd.:asl(:':tJ~it ja.ko
podklad nč1. v~rmaz :;;t.~ tni ho podniku
= obchodnlho r.:ajstfíkv a odvoláni rediloe>le státního
podniku z funkc<:'.



II.

- 4 -

N~d11nou sou~ást1 tohoto rozhodnuti je rozhodnuti mini-
$t.~rst..V;lpro spr;i\!u n;;'\1-odn1hQmajet:.r.'_';I.j'?ho privatiz;I_ci
ČesJ-;é republ iJ-;y Z~ dn~ 29. 6. 1992 ~. j. : 30/31/197/II/92
o echvál~n1 privatizačn1ho proj~r.tu.

III. Tot.o rozhodnut.1 bude pr-edáno \1 j~dnom \1yhot.o'-'E'n1:
Fondu národn1ho maj~tku Č~ské r~publir.y za dčelem p~ev-
zeti maj~tku podle bodu 1./1.,
odd~len1 obchodního rejst.r-fku pf1s1ušného soudu jar.o

;,.,

pr-11oha k návrhu na provedení zm~n \1 obchodním r~jst~1-
ku,

- stát.nímu podniku.

IV. Toto rozhodnut.! nabývá úči nnost.i dnem vydán! a. vzta.hl)je
se k projektu ev. ~. 52S/91/PP - 510 t-IZe ČR.

str

Ing. Josef L u x
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