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Usnesení

 

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl vyšší soudní úřednicí
Markétou Vondroušovou v právní věci navrhovatele: Bytové družstvo UNION, se sídlem
Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, identifikační číslo 254 33
962, o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, :takto

 

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Dr,
vložce číslo 575

se vymazává

Sídlo
Liberec 1, Masarykova 12, PSČ 46001

Předmět podnikání
správa a údržba nemovitostí

Předmět činnosti
činosti, které družstvo vykonává pro své členy: -poskytování, popř.
zabezpečování plnění spojených s bydlením; - přidělování družstevních bytů
nebo nebytových prostor (garáží) a uzavírání příslušných nájemních smluv;
-správa a údržba nemovitostí

činnost vykonávaná pro nečleny družstva: - nájem bytů a nebytových prostor a
zároveň s tím i poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz

Statutární orgán - představenstvo
předseda představenstva

Mgr. ZDENKA VERNEROVÁ, dat. nar. 26. července 1950, r.č. 505726/025
Lanškroun, Nerudova 1009, PSČ 56301
Den vzniku funkce: 9. února 2005
Den vzniku členství: 9. února 2005

místopředseda představenstva
JIŘÍ MAREŠ, dat. nar. 26. října 1976, r.č. 761026/3683
Lanškroun, Kežmarská 545, PSČ 56301
Den vzniku funkce: 9. února 2005
Den vzniku členství: 9. února 2005

Způsob jednání
Družstvo zastupuje a jeho jménem jedná předseda nebo místo- předseda.
Právní úkony, pro které je právním předpisem pře- depsána písemná forma
podepisují společně předseda a místo- předseda. Podepisování za družstvo

činí předseda nebo místo- předseda tak, že k napsané nebo natištěné
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činí předseda nebo místo- předseda tak, že k napsané nebo natištěné
obchodní firmě družstva připojí svůj podpis.

Základní členský vklad
Základní členský vklad:- pro zakládající členy: 10 000,- Kč - pro všechny
ostatní členy družstva: 2 500,- Kč
 

se zapisuje a vymazává

Statutární orgán - představenstvo
předseda družstva

Mgr. ZDENKA VERNEROVÁ, dat. nar. 26. července 1950, r.č. 505726/025
Nerudova 1009, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 28. května 2009
Den zániku funkce: 28. května 2014
Den vzniku členství: 28. května 2009
Den zániku členství: 28. května 2014

místopředseda družstva
MICHAL VÁVRA, dat. nar. 29. prosince 1978, r.č. 781229/3687
Kežmarská 549, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 28. května 2009
Den zániku funkce: 28. května 2014
Den vzniku členství: 28. května 2009
Den zániku členství: 28. května 2014

se zapisuje

Sídlo
Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Předmět činnosti
provoz a správa bytového a nebytového fondu a hospodaření se společným
majetkem družstva

Statutární orgán - představenstvo
U vymazávané osoby: Mgr. ZDENKA VERNEROVÁ, dat. nar.26. července 1950,
r.č.505726/025

Den zániku členství: 28. května 2009

Den zániku funkce: 28. května 2009

U vymazávané osoby: JIŘÍ MAREŠ, dat. nar.26. října 1976, r.č.761026/3683
Den zániku členství: 28. května 2009

Den zániku funkce: 28. května 2009

předseda představenstva
Mgr. ZDENKA VERNEROVÁ, dat. nar. 26. července 1950, r.č. 505726/025
Nerudova 1009, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 23. září 2014
Den vzniku členství: 23. září 2014

místopředseda představenstva
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místopředseda představenstva
MICHAL VÁVRA, dat. nar. 29. prosince 1978, r.č. 781229/3687
Kežmarská 549, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 23. září 2014
Den vzniku členství: 23. září 2014

člen představenstva
Ing. JIŘÍ HEJL, dat. nar. 4. dubna 1954, r.č. 540404/0411
Nerudova 1009, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku členství: 23. září 2014

Počet členů
3

Způsob jednání
Družstvo zastupuje a jeho jménem jedná předseda nebo místopředseda
představenstva, každý z nich samostatně. Smlouvy o převodu nemovitostí či
jednotek a úvěrové a zástavní smlouvy podepisují předseda a
místopředseda představenstva společně.

Kontrolní komise
předseda kontrolní komise

VLADISLAVA ŠPONAROVÁ, dat. nar. 30. června 1973, r.č. 735630/3702
Říčky 26, 562 01 Orlické Podhůří
Den vzniku funkce: 23. září 2014
Den vzniku členství: 23. září 2014

místopředseda kontrolní komise
MONIKA ŠKVAŘILOVÁ, dat. nar. 11. července 1964, r.č. 645711/0594
Zborovská 1008, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku funkce: 23. září 2014
Den vzniku členství: 23. září 2014

člen kontrolní komise
STANISLAV CELÝ, dat. nar. 14. srpna 1975, r.č. 750814/3687
Kežmarská 546, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Den vzniku členství: 23. září 2014

Počet členů
3

Základní členský vklad
Základní členský vklad:2 500,- Kč
 

Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Družstvo je družstvem bytovým.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

 



Za správnost vyhotovení: Daniela Rozkovcová

 v. r.
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Markéta Vondroušová
vyšší soudní úřednice

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

S ohledem na skutečnost, že návrhu bylo zcela vyhověno, soud podle § 169 odst. 2
o.s.ř. usnesení neodůvodňoval. 

O náhradě nákladů řízení soud nerozhodoval, neboť jeho účastníkem je pouze
navrhovatel.

 

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad
Labem - pobočka v Liberci.

 

V Liberci dne 27. listopadu 2014
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