z obchodního rejstříku eteKronicky podepsal "Krajshý soud V ostravě [lČ 00215732]" dne 27.5.2014 v 09:18:05.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajskym soudem v ostravě
oddíl C, vloŽka 998

Datum zápisu:

2. července 1991"

Spisová značka: c 998 vedená u Krajského soudu v ostravě
KRESPO, s.r.o.
obchodní firma:
Struhlovsko 2t8, Hranice lV-Drahotuše, 753
Sídlo:
ldentifikačníčíslo:190 1-4 007
Společnost s ručenímomezeným
Právní forma:
zednictví
Předmět
podnikání:

6]- Hranice

zámečn ctví, nástrojářství
i

opravy silničníchvozidel
tru

hlářství, pod lahářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
Živnostenského zákona

t až 3

hostinská činnost
provádění staveb, jejich zmén a odstraňovánÍ

masérské,rekondičnía regeneračnísluŽby
provozování solárií

Statutárníorgán: jednatel.

Aleš Krejčiřík, dat. nar.24' prosince 1977
Horní Těšice 42, PsČ 753 53
den vzniku funkce: 29'bÍezna2oa5

Způsob jednání:

KaŽdý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Za
spo|ečnost jednatelé jednají tak, Že k jejímu tištěnému
nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj vlastnoruční
podpis.

Společníci:

ALEŠKREJČ|ŘíK,dat.

Základní kapitál:

1-5

ostatní
skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy

Úaaje platné ke dni:

nar ' 24' prosince 1977
Těšice
Horní
53
42,753
č'p'
Vklad: 1-5 789 000,- Kč
Splaceno: lOO o/o
obchodní podí!: Lo} o/o

789 000,- Kč
:

1. července 1991-.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučenímobchodní společnosti
RTM HRANlCE, S"r'o., se sídlem Hranice, Struhlovsko 218, PSČ:
753 o]-, lČ. 48395196, přešla část jmění rozdělované obchodní
společnosti RTM HRANlCE, S'r'o.' uvedená v projektu rozdělení,
a to provozovna "Sports Kotelna" na adrese Hranice, Struhlovsko
542, na nástupnickou společnost KRESPo, S.r.o., se sídlem
27

'o5'2o1'4 06:00

1,12

oddíI C, vložka 998
Hranice, Struhlovsko 2L8, PSČ: 753 0]-, lČ: 19014007,
a provozovna "Paneloý dům'' na adrese Hranice, Galašova 1738
ná nástupnickou společnost SMoos S.r.o., se sídlem Hranice l Město, Radniční436, PSČ: 753 01, lČ: 26833247. Rozhodný den:
l_.1.2009.

spqvlqst

to|r9!9 vý-plsu 9Q p-otvt4ujq

Krajsky soud v ostravě

212

obchodní rejstřík - výpisy platných

ověřuji pod pořadovým ěíslem owl10794ll4, že tato listina, která vznikl

převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronick
podoby do podoby listinné, skládajícíSe z 2 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z \nformačníhosystému veřejné správy v elektronické
podobě.

ověřující osoba: Žeravíková Dana
Městský úřad H
Podpis

dne

27.05.2014

