
Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě

oddíl DrXXII, vložka 220

Datum vzniku a zápisu:

12. dubna 1965

Spisová značka:

DrXXII 220 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma:

Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově

Sídlo:

Dukelská 1144, 783 91 Uničov

Identifikační číslo:

000 52 795

Právní forma:

Družstvo

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti družstva je:
    a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: 
        aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a 
nebytových prostor;
        ab) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a 
nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
        ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva 
nebo členů družstva;
        ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných 
smluv souvisejících s jejich užíváním;
    b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb 
osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví 
jiných osob než členů družstva.

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

místopředseda představenstva:

Bc. Ing. JAROMÍR HLAVINKA, dat. nar. 10. dubna 1963
Karla Sedláka 1220/2, 784 01 Litovel
Den vzniku funkce: 18. února 2021
Den vzniku členství: 18. února 2021

místopředseda představenstva:

Ing. RADEK PALLÓS, dat. nar. 30. prosince 1962
Ořechová 2615/81, 785 01 Šternberk
Den vzniku funkce: 18. února 2021
Den vzniku členství: 18. února 2021

člen představenstva:

MARIE ABERLOVÁ, dat. nar. 17. března 1970
Smetanova 2645/72, 785 01 Šternberk
Den vzniku členství: 18. února 2021

člen představenstva:
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JIŘÍ MAZAL, dat. nar. 12. října 1963
Albíkova 1438, 783 91 Uničov
Den vzniku členství: 18. února 2021

člen představenstva:

Ing. PAVEL ZAPLETAL, dat. nar. 14. října 1946
Gen. Svobody 1198, 783 91 Uničov
Den vzniku členství: 18. února 2021

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Jednání:
Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti
nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva.
Právní úkony představenstva pro které je předepsána písemná
forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a
další člen představenstva.

Kontrolní komise:

člen kontrolní komise:

FRANTIŠEK KLEIN, dat. nar. 16. července 1959
Dukelská 581/3, 784 01 Litovel
Den vzniku členství: 29. června 2021

člen kontrolní komise:

KAREL CHUDÝ, dat. nar. 26. dubna 1960
č.p. 382, 783 85 Šumvald
Den vzniku členství: 29. června 2021

předseda kontrolní komise:

VĚRA DOFKOVÁ, dat. nar. 1. prosince 1954
Gen. Svobody 1204, 783 91 Uničov
Den vzniku funkce: 29. června 2021
Den vzniku členství: 29. června 2021

Počet členů:

3

Základní členský vklad:

Základní členský vklad: 3 000,- Kč

Zapisovaný základní kapitál:

500 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 29.9.2022 09:47
Údaje platné ke dni 29.9.2022 03:50
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