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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl DrXXVI, vložka 99

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

4. prosince 1961
DrXXVI 99 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bytové družstvo Polička
Čsl. armády 882, Horní Předměstí, 572 01 Polička
000 45 705
Družstvo

Předmětem činnosti družstva je předvším organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví svém, tak i ve vlastnictví fizických osob a zabezpečování plnění souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor popř. i pro jiné osoby.
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména:
připravuje a staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech a nebytových objektů
přiděluje družstební byty a nebytové prostory do nájmu svým
členům
provádí, popř. zabeypečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a
modernizace bztových a nebytových objektů pro své členy,
popř. i pro jiné osoby
podkytuje popř. zabezpečuje svým členům plnění spojené s
bydlením
za úplatu poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením i ostatním osobám
zajišťuje materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy
bytových a nebztových objektů, a pro poskytování plnění spojeného s bydlením
zajišťuje projekční činnost související s bytovou výstavbou
připravuje a staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových objektů do vlastnictví jiných osob
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami, v
souladu se zájmy svých členů
provádí činnosti za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů,
nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva
správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva
Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda:
JOSEF KOTVA, dat. nar. 1. listopadu 1946
B. Němcové 673, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku funkce: 26. dubna 2017
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
člen:
PAVEL KLEIN, dat. nar. 14. února 1966
Družstevní 890, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
člen:
ZDENĚK ZERZÁN, dat. nar. 24. února 1978
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Jiráskova 629, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku členství: 1. ledna 2018
předseda družstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

JIŘÍ PAKOSTA, dat. nar. 20. září 1957
Družstevní 888, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku funkce: 21. března 2018
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
4
Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat jménem družstva ve všech
věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva
jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo
zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní
jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za
družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.
Podepisuje-li předseda družstva společně s místopředsedou, je podpis
místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

Kontrolní komise:
předseda:
LUBOŠ PROCHÁZKA, dat. nar. 31. srpna 1957
Svépomoc 358, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku funkce: 26. dubna 2017
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
člen:
LENKA CHLÁDKOVÁ, dat. nar. 14. února 1960
B. Němcové 670, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
člen:

Počet členů:
Základní členský vklad:

RADEK ZEZULA, dat. nar. 28. listopadu 1973
Dukelská 372, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
3
Základní členský vklad: 500,- Kč

Zapisovaný základní
kapitál:
Ostatní skutečnosti:

50 000,- Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Údaje o zřízení:
Družstvo bylo ustaveno na základě par. 3 zák.č. 27/59 Sb., podle
usnesení ustavující schůze ze dne 7.9.1961 a usnesení rady ONV ve
Svitavách ze dne 26.10.1961.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975,
členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva přejímaného se souhlasem
předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne
15.3.1976, čj. 1299/105/76 usn. č. 461 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení
schválené k tomuto dni družstva: "Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u
Poličky" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,
takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající
družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného.
Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976.
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Právní poměry se řídí stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb.
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