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Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka 11981

Datum zápisu: 1. ledna 2000

Spisová značka: C 11981 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: VKV projekt s.r.o.

Sídlo: Horní Bříza, Tovární ul. 142, PSČ 330 12

Identifikační číslo: 252 40 269

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

projektová činnost ve výstavbě

poradenská činnost v oblasti stavební, strojní a elektro

vodoinstalatérství, topenářství

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

v rozsahu ust. § 2 zákona číslo 61/1988 Sb. písmena

   b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

   d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti

      s jejich dobýváním,

   e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při

      činnostech výše uvedených

a v rozsahu ust. § 3 citovaného zákona písmena

   a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy

      a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich

      dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených

      nerostů prováděné k tomu účelu

projektování elektrických zařízení, projektování a navrhování objektů

a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti

prováděné hornickým způsobem na povrchu v rozsahu ust.

§ 2 zákona číslo 61/1988 Sb. hornická činnost a v rozsahu ust.

§ 3 citovaného zákona činnost prováděná hornickým způsobem

Statutární orgán: Jednatel:

Ing. Jindřich Vobruba, dat. nar. 26. března 1970 

Plzeň, Sušická ulice 48

Způsob jednání: Způsob jednání:

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému

obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel.

Společníci: Ing. Jindřich Vobruba, dat. nar. 26. března 1970 

Plzeň, Sušická ulice 48 

Vklad: 35 000,- Kč 

Splaceno: 57 %

Petr Koza, dat. nar. 1. listopadu 1963 

Horní Bříza, Komenského ul. 602 

Vklad: 35 000,- Kč 

Splaceno: 57 %

Roman Vaňourek, dat. nar. 17. října 1967 
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Plasy, Horní Hradiště 17, PSČ 331 01 

Vklad: 35 000,- Kč 

Splaceno: 57 %

Základní kapitál: 105 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
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