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NOVINKY & VZDĚLÁNÍ

VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY SPLNILY REORGANIZAČNÍ
PLÁN, ŽÁDAJÍ SOUD O KONEC INSOLVENCE
Společnost Vítkovické strojírny s.r.o., která svého času koupila od
správce Vítkovic Power Engineering (VPE) provozy Kotlárny
a Mostárny, splnila všechny podstatné části reorganizačního plánu
a spěje k ukončení insolvence.
Vítkovické strojírny se do
insolvence dostaly za bývalých
majitelů, krátce poté, co jim po
odkupu částí VPE došel kapitál. Pro
reorganizaci našly strategického
partnera v podobě společnosti
Vítkovice energetické strojírenství
(VES), kde jsou podílníky firmy

Jaroslava Strnada a Martina
Ulčáka.
Podle zprávy insolvenční
správkyně VS Lenky
Winkelhoferové jsou strojírny za
pomyslným Rubikonem. "Byly
uspokojeny všechny splatné,
nesporné a řádně uplatněné

pohledávky za majetkovou
podstatou, případně bylo dosaženo
dohody o způsobu úhrady
takových pohledávek. Došlo
k načerpání úvěrů podle smluv,"
uvedla správkyně v dokumentu pro
Krajský soud v Ostravě.
V praxi to znamená, že VS
v průběhu insolvence uhradily
průběžně vznikající pohledávky
a plnily sjednané splátkové
kalendáře. Na to čerpaly
prostředky od VES. Stejně tak
získaly peníze na uspokojení
věřitelů podle reorganizačního
plánu.
VES vzniklo loni v březnu jako
zcela nová společnost. Zabývá se
výrobou tlakových a netlakových
částí elektráren, dílů pro chemický
a petrochemický průmysl
a segmentů pro ocelárenský
průmysl i další průmyslové obory.
Podle schváleného reorganizačního
plánu je VES investorem, který
poskytuje kapitál pro uspokojení
věřitelů Vítkovických strojíren.
Po ukončení reorganizačního
procesu by měla mít společnost
Vítkovické strojírny, a.s. stejnou
akcionářskou strukturu jako má
VES, která není součástí skupiny
Czechoslovak Group.

O VÍTKOVICKOU PRŮMYSLOVKU JE ZÁJEM, DVĚ STOVKY LETOŠNÍCH
MATURANTŮ A VYUČENÝCH BEZ PROBLÉMŮ NAHRADÍ NOVÍ ŽÁCI
Vítkovická střední průmyslová
škola (VSPŠ), která vychovává
mimo jiné i budoucí posily pro
Vítkovice Heavy Machinery, si
rozhodně nemůže stěžovat na
nezájem.
"V rámci letošního přijímacího
řízení jsme přijali 353 přihlášek.
Z toho je 109 do maturitních oborů,
216 přihlášek směřuje do učebních
oborů a 28 do nástavbového
studia," bilancuje ředitel VSPŠ
Josef Lukosz. Podle něj tak lze
konstatovat, že zájem o školu byl

v tomto roce obdobný jako v roce
minulém. Maturitní zkoušky ještě
probíhají a závěrečné
zkoušky proběhnou
v červnu. Škola
předpokládá, že maturitu
v jarním termínu absolvuje
100 žáků a k závěrečným
zkouškám v tříletých
oborech, kde se neskládá
maturita, bude připraveno
117 žáků.
(Pozn. red.: uvedená čísla
jsou z důvodu termínu vydání

VHM News kvalifikovaným odhadem
VSPŠ z období před zkouškou).

