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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl DrXXXIV, vložka 57

4. ledna 1960
DrXXXIV 57 vedená u Krajského soudu v Brně

KVĚTEN, stavební bytové družstvo

Luhačovice, Uherskobrodská 985, PSČ 763 26

00048895

Družstvo

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

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající
licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Statutární orgán -
představenstvo:

předseda představenstva:
Ing. Karel Vlažný, CSc., dat. nar. 14. února 1957
Luhačovice, Zahradní čtvrť 916, PSČ 763 26
den vzniku funkce: 31. srpna 2011
den vzniku členství: 27. srpna 2009

člen představenstva:
Karel Černoch, dat. nar. 20. března 1956
Luhačovice, Zahradní čtvrť 911, PSČ 763 26
den vzniku členství: 27. srpna 2009

člen představenstva:
Jaroslav Urbaník, dat. nar. 15. února 1953
Luhačovice, Zahradní čtvrť 912, PSČ 763 26
den vzniku členství: 13. ledna 2011

člen představenstva:
Ladislav Daněk, dat. nar. 30. března 1951
Luhačovice, Masarykova 50, PSČ 763 26
den vzniku členství: 27. srpna 2009

Způsob jednání:

člen představenstva:
Ing. Martin Humpola, dat. nar. 7. listopadu 1966
Luhačovice, Zahradní čtvrť 916, PSČ 763 26
den vzniku funkce: 13. června 2012
den vzniku členství: 13. června 2012

-------------------------------
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem
družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná
předseda v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění
místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném
představenstvem.
Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná
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forma, podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředseda) a
další člen představenstva.

Základní členský
vklad:

3000,- Kč

Zapisovaný
základní kapitál:

100000,- Kč

Ostatní
skutečnosti:

Způsob zřízení: Usnesením rady Okresního národního výboru v
Uherském Brodě ze dne 16. prosince 1959 podle
ustanovení zákona číslo 27/1959 Sb.

Družstvo se řídí novými stanovami přijatými shromážděním
delegátů dne 13.6.2012.

__ S_Qrávnost tohpto vÝJ)isu se Qotvrzuj~ _

Krajský soud v Brně
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Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V-1408/2012, že tato listina, která -vznikla
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.

Ve Zlíně dne 22.08f012

Podpis ..t~: .
Moni~aMlkulková

notárská tajemnice
JUDr.Ewp fk-, u oVé, noWe ve Zlíně


