iká pošta
Výpis
z obchodního re1stříku, vedeného
Krajským soudem V ostravě
od'díl Dr, vloŽka 1-86

6, ýíjňá 19ó'

Ři4i[er'o soudu
v{ásire ŽóD, d;;'ailo
e,p, ozi, 7sósrŽxová
471- 51 641.
Dr L86 veoéňJ Li

obchodní firma:
šráió:
loániítiliáe ňi e riló:

Éiá'"i+;,*',

Ěř"oňct p"uňiiánr'

v ostravě

Ďi"iit""

zemědělství včetně prode1'e nezpracovaných zemědělských výrobků
za účelemzpracování nebo dalšíhoprodeje
silničnímotorová doprava - nákladní vnitrostátrrí provozovaná vozidly o největší
^

povoIené hmotnosti do 3,5 tUny Včetně
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny
pod {[_á1i

y_

_o_P

les1i

hostinská činnost

l q{aQa!í :

I ebe zpe čným i od pacÍy

ioivou elektřiny

slJlný ňzuváoáne v přÍlohách 1 aŽ 3 Živnostenskélro zákona
Činnost ueetňiótr [óiáocn váoóňi ueeinicrvi' úóoenidáňóvé evioeňce
op1avy s! |níčnÍc_h vozidel
opiá"yošiátňióňo.óprávňicrrproštieot<$áóiácovň'icň.širo;ů
výroba, obchod a

d!sq!buce

ele_k1i111t

óbcňód š eietiriňóu

Statutární orgán:
předseda
představenstval
lrrg. JAN JADRNíČEK,dat' nar 2' Února ]"95B
č'p. 14B' 75652 sti'íteŽ nad Bečvou

Den vzniku funkce; 23. října 2015

místopředseda
představenstval

D"e1 1q4n!ku č|enstvi1 z3.

iíina 20L5

JoSEF Šusrrrc,dat' nar' 4. ledna
Bynina 44,757 0]. ValašskéMeziříčí
ing.

1_9B].

Den vzniku funkce: 23. ríjna20L5
Den vzniku členství:23. října 201-5

člen představenstva:

e'tón

pióáiiáueňsiua'

JANA sToDŮLKovÁ, dat. nar. 9' března
Veselá I2B'756 5]. Zašová
Den vzníku členství: 23'ííjna20L5

]-94B

VLASTIMIL ZLEBCIK, dat. nar. 3. dubna 1953
c'p.24,75652 StříteŽ nad Bečvou
D_9_n

v411kq č|_e_n91vi123,

ělen představenstva:

iij1a

2_0_t_5

lng. MAR|E DAŇKoVÁ, dat. nar. 2. července 1956
č'p' L79, 756 5]- Zašová
Udaje platné ke dni: 15. únořa 2018 06:39

1,12

oddíl Dr, vloŽka 186

'pů;ob

í;dňáňi'

Žá pýedaiá'enifuó jódňá pióoseoá pieostavenstva samostatňé ňónó oýá

předseda kontrolní
komise:
lng. ZDEŇKA RoMÁNKoVÁ, dat' nar' 27.ledna 1'958
Travinářská 1054' 756 61 RoŽnov pod Radhoštěm
Den vzniku Íunkce: 23' října 20J.5

komise:
JAN PoBoŘlL, dat. nar' 20. prosínce J_95B
Nad Rozcestím LL40, 756 54 Zubří

komise;

FRANTIŠKA šrngíxovÁ,dat. nar' 6. března 1958

č.p' 344, 756 51 Zašová

óiiátni

ixúieenój*,

Zák|adní členský vklad:

]

0 000'- Kč

obchodrrí korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle g 777 odst'5
zákona č.9ol20L2 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Úoaje platné ke dni: 15' Ůnora 2018 06:39
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