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Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl , vložka DrXXVI 44

Datum zápisu: 23. října 1959
Spisová značka: DrXXVI 44 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zapsáno 23. října 1959
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Chrudim

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 17. května 1993

Stavební bytové družstvo
zapsáno 17. května 1993

Sídlo: Chrudim
zapsáno 23. října 1959

vymazáno 5. května 2007
Chrudim II, Na Valech 176, PSČ 53701

zapsáno 5. května 2007
vymazáno 3. září 2014

Chrudim II, Na Valech 176, PSČ 53701
zapsáno 3. září 2014

Identifikační číslo: 000 44 679
zapsáno 17. května 1993

Právní forma: Družstvo
zapsáno 23. října 1959

Předmět podnikání:
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení
spojenýc h s jeho provozem pro soc. organizace

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Autodoprava pro soc. organizace
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Výkony stqavebními mechanizmy, případně jejich zapůjčení
soc. organizacím

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Stavební práce HSV a PSV pro soc. organizace
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínek
platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Revize elektrického zařízení a hromosvodů pro soc. organizace
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Výroba a prodej truhlářských výrobků pro soc. organizace
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Chrudim, uzařených
do konce r. 80
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zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje
výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, správu,
údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících
k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním.
Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohlubování
společenské funkce družstva a socialistické demokracie-.
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností
nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu
staveniště včetně technického vybavení terenních úprav,
výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo
by nebylo možné vystavěné objekty užívat.

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

1) Předmětem činnosti družstva je především organizování
přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a neby
tových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

2) V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a
zabezpečuje:
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků
a výstavbu nebytových objektů,
b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných
domcích a místností nesloužící k bydlení do osobního
užívání členům, popřípadě převody rodinných domků a neby-
tových prostor do osobního vlastnictví
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového
majetku a nebytových prostor,

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

d) poskytování služeb spojených s bydlením členům, občanům
a organizacím,
e) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a
nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených
s bydlením,
f) investorsko-inženýrskou činnost pro družstvo, popřípadě
pro jinou organizaci,
g) nákladní přepravu,
h) výkony prováděné vlastními mechanismy,
ch)zapůjčování mechanismů, DKP a materiálu v používání,

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

i) řemeslné práce,
j) revizní činnost v oboru elektro, plynu a výtahů,
k) obchodní činnost

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993
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V případě, že k provádění některé z výše uvedených
činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní
správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení
tohoto souhlasu

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

1) a) Činnost družstva je založena na výkonu správy
a provozování domů, bytů, rodinných domků, nebytových
prostor ( garáží, ateliérů ...), a ostatního majetku,
který je vlastnictvím družstva. Správu a provoz může
družstvo vykonávat i na majetku, který je ve vlastnictví
jiných osob než členů družstva
b) Činnost družstva je především organizování přípravy
výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a
zabezpečování služeb spojených s bydlením

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 9. října 2007

2) V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje
pro své členy:
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků
a výstavbu nebytových objektů,
b) přidělování družstevních bytů včetně  bytů v rodinných
domcích a nebytových prostor do nájmu členů, popřípadě
převody bytů, rodinných domků a nebytových prostor do
vlastnictví,
c) poskytování služeb spojených s bydlením,
d) investorsko-inženýrskou činnost pro družstvo

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 5. května 2007

3) Půjčování drobné mechanizace a zákl.prostředků
zapsáno 17. května 1993
vymazáno 5. května 2007

4) Zámečnictví
zapsáno 17. května 1993
vymazáno 5. května 2007

5) Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických
zařízení ( viz.oprávnění IBP)

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 5. května 2007

6) Vodoinstalatérství
zapsáno 17. května 1993
vymazáno 5. května 2007

2) V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje
pro své členy:
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků
a výstavbu nebytových objektů,
b) přidělování družstevních bytů včetně  bytů v rodinných
domcích a nebytových prostor do nájmu členů, popřípadě
převody bytů, rodinných domků a nebytových prostor do
vlastnictví,
c) poskytování služeb spojených s bydlením,

zapsáno 5. května 2007
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vymazáno 9. října 2007
7) Silniční motorová doprava

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 9. října 2007

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů
s nebytovými prostorami (garáže, ateriery), ubytovny, na správě a provozu bytů
a na ostatním majetku družstva.

zapsáno 9. října 2007
Předmětem činnosti družstva je zejména
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v
- organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů,
rodinných domků a nebytových prostor,
- provádění popř. zajišťování správy, údržby, opravy, modernizací a rekonstrukcí
bytových a nebytových objektů
- zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,
- přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor z nové výstavby
a uzavírání příslušných smluv
- zajišťování inženýrské činnosti a technické pomoci
b) činnost za účelem podnikání spočívající především v
- provádění správy, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů
a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osob
a provádění inženýrské činnosti v investiční výstavbě,
- zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve
vlastnictví jiných osob na základě uzavřených mandátních smluv,
- vedení účetnictví a vedení daňové evidence pro třetí osoby

zapsáno 9. října 2007
Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si
k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění

zapsáno 9. října 2007
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5
t celkové hmotnosti

zapsáno 9. října 2007
Pronájem a půjčování věcí movitých

zapsáno 9. října 2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

zapsáno 9. října 2007
Zprostředkování obchodu a služeb

zapsáno 9. října 2007
Statutární orgán:

Předseda:
  EDUARD HORSKÝ

Chrudim III, Víta Nejedlého 657
zapsáno 23. října 1959

vymazáno 5. února 1991
Místopředseda:

  Ing. JAN MÁLEK
Chrudim III, Škroupova 58

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 5. února 1991

Místopředseda:
  JUDr. VLADIMÍR VYKYDAL

Chrudim II, Sladkovského 606
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zapsáno 5. února 1991
vymazáno 20. února 1995

Člen:
  FRANTIŠEK TÁBORSKÝ

Slatiny 616
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Členka:
  DANA HRSTKOVÁ

Chrudim II/616
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Členka:
  BLANKA BŘÍZOVÁ

Chrudim II, Sladkovského čp. 620
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  ZDENĚK KAZDA

Chrudim II, Fontýnova 623
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  KAREL BIDLO

Chrudim II, V.Tejnecku čp.603
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  FRANTIŠEK MICHAL

Chrudim III, Družstevní 678
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  LUBOMÍR ŠKVAŘIL

Chrudim II, Na valech 58
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  OLDŘICH LACMAN

Hlinsko, Budovatelů 1194
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  JAN UNGR

Hlinsko, Družstevní 1417
zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Člen:
  JOSEF ŠIDÁK

Třemošnice 291
zapsáno 23. října 1959



oddíl DrXXVI, vložka 44

Údaje platné ke dni: 1. července 2016 05:50 6/16

vymazáno 3. září 1991
Člen:

  Ing. ZBYNĚK KOŘEN
Chrudim IV, Hybešova 877

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Ředitel:
  MILOSLAV SEDLÁK

Chrudim II, Václavská 614
zapsáno 3. září 1991

vymazáno 20. února 1995
Člen:

  STANISLAV HEJDUK
Chrast, Leninova 650

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 20. února 1995

Člen:
  Ing. ROMAN KAŠPAR

Chrudim III, Na šancích 1177
zapsáno 3. září 1991

vymazáno 17. května 1993
Člen:

  Jindřich Kraus
Chrudim II, Václavská 615
v

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 20. února 1995

Člen:
  LUBOMÍR ROZTOČIL

Chrudim III, U stadionu 730
zapsáno 17. května 1993

vymazáno 20. února 1995
Člen:

  KAREL SLÁDEK
Chrudim II, Požárníků 683

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 20. února 1995

Člen:
  JAROSLAV VOTRUBA

Chrudim III, Rooseweltova 872
zapsáno 3. září 1991

vymazáno 20. února 1995
Člen:

  Ing. OTA ZEMAN
Tuněchody č. 157

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 20. února 1995

Členka:
  MARIE MORAVCOVÁ, dat. nar. 21. září 1943

Heřmanův Městec č. 700
zapsáno 3. září 1991
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vymazáno 2. března 1999
Člen:

  MILAN PEŘINA, dat. nar. 16. ledna 1935
Luže č. 322

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 2. března 1999

Člen:
  JUDr. MIROSLAV TEJKL, dat. nar. 2. února 1959

Chrudim IV, Na Šancích 1177
zapsáno 20. února 1995

vymazáno 2. března 1999
Člen:

  ing. LUDĚK VORLICKÝ, dat. nar. 26. srpna 1934
Chrudim IV, Na Rozhledně 859

zapsáno 20. února 1995
vymazáno 2. března 1999

Předseda:
  Ing. MILAN BÁŠA, dat. nar. 14. května 1948

Chrudim III, Dukelská 87
zapsáno 5. února 1991

vymazáno 2. července 1998
Místopředseda:

  Mgr. ONDŘEJ ŠEVČÍK, dat. nar. 28. prosince 1951
Chrudim IV, Čáslavská 1162

zapsáno 20. února 1995
vymazáno 2. července 1998

Předseda:
  Mgr. ONDŘEJ ŠEVČÍK, dat. nar. 28. prosince 1951

Chrudim IV, Čáslavská 1162
Den zániku funkce: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 2. července 1998
vymazáno 10. června 2009

Místopředseda:
  Ing. MILAN BÁŠA, dat. nar. 14. května 1948

Chrudim III, Palackého 87
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 2. července 1998
vymazáno 25. září 2004

Člen:
  PETR DACHOVSKÝ, dat. nar. 24. července 1950

Rosice č. 266
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 25. září 2004

Člen:
  JOSEF STEHNO, dat. nar. 3. června 1941

Skuteč, Osady Ležáků 736
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 25. září 2004
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2. místopředseda:
  Ing. MILAN BÁŠA, dat. nar. 14. května 1948

Chrudim III, Palackého 87
Den vzniku funkce: 27. ledna 2004
Den zániku funkce: 9. prosince 2008
Den vzniku členství: 16. prosince 2003
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 25. září 2004
vymazáno 10. června 2009

Člen:
  JAROSLAV ŠTĚPÁN, dat. nar. 30. května 1948

Slatiňany, Tyršova 705
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 10. června 2009

Člen:
  JOSEF HALAMKA, dat. nar. 19. června 1952

Chrudim III, Fibichova 52
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 20. února 1995
vymazáno 10. června 2009

Členka:
  EVA KLEPRLÍKOVÁ, dat. nar. 8. srpna 1966

Chrudim IV, Hradištní 1197
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 20. února 1995
vymazáno 10. června 2009

Členka:
  DANUŠE HRSTKOVÁ, dat. nar. 8. července 1945

Chrudim II, Václavská 616
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 10. června 2009

Člen:
  Ing. JAN MÁLEK, dat. nar. 10. května 1945

Chrudim III, Škroupova 58
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 25. září 2004

Člen:
  FRANTIŠEK PEŠEK, dat. nar. 15. května 1963

Třemošnice, Brigádnická 383
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 25. září 2004

Člen:
  PETR BUJNOCH, dat. nar. 24. března 1957

Slatiňany, Švermova 749
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 25. září 2004

Člen:
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  Ing. ALEŠ NOVOTNÝ, dat. nar. 5. března 1964
Chrudim II, Vlčnovská 1038
Den zániku členství: 16. prosince 2003

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 25. září 2004

1. místopředseda:
  Ing. JAN MÁLEK, dat. nar. 10. května 1945

Chrudim III, Škroupova 58
Den vzniku funkce: 27. ledna 2004
Den zániku funkce: 9. prosince 2008
Den vzniku členství: 16. prosince 2003
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 25. září 2004
vymazáno 10. června 2009

Člen:
  Ing. ANTONÍN DVOŘÁK, dat. nar. 27. dubna 1938

Chrudim II, Svěchynova 607
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 2. března 1999
vymazáno 10. června 2009

člen představenstva:
  BLANKA BUNCOVÁ, dat. nar. 25. října 1955

Chrudim IV, Čáslavská 1158
Den vzniku členství: 16. prosince 2003
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 25. září 2004
vymazáno 10. června 2009

člen představenstva:
  VÍTĚZSLAV KALOUSEK, dat. nar. 10. března 1971

Chrudim III, Rooseveltova 780
Den vzniku členství: 16. prosince 2003
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 25. září 2004
vymazáno 10. června 2009

člen představenstva:
  Mgr. JANA ZEMANOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1966

Chrudim IV, Na Větrníku 1208
Den vzniku členství: 16. prosince 2003
Den zániku členství: 9. prosince 2008

zapsáno 25. září 2004
vymazáno 10. června 2009

předseda
představenstva:

  Mgr. ONDŘEJ ŠEVČÍK, dat. nar. 28. prosince 1951
Chrudim IV, Čáslavská 1162
Den vzniku funkce: 9. prosince 2008
Den zániku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014
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1. místopředseda
představenstva:

  Ing. JAN MÁLEK, dat. nar. 10. května 1945
Chrudim III, Škroupova 58
Den vzniku funkce: 9. prosince 2008
Den zániku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

2. místopředseda
představenstva:

  Ing. MILAN BÁŠA, dat. nar. 14. května 1948
Chrudim III, Palackého 87
Den vzniku funkce: 9. prosince 2008
Den zániku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

člen představenstva:
  BLANKA BUNCOVÁ, dat. nar. 25. října 1955

Chrudim IV, Čáslavská 1158
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

člen představenstva:
  DANUŠE HRSTKOVÁ, dat. nar. 8. července 1945

Chrudim II, Václavská 616
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

člen představenstva:
  EVA KLEPRLÍKOVÁ, dat. nar. 8. srpna 1966

Chrudim IV, Hradištní 1197
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

člen představenstva:
  VÍTĚZSLAV KALOUSEK, dat. nar. 10. března 1971

Chrast - Podlažice 135
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

člen představenstva:
  Ing. ANTONÍN DVOŘÁK, dat. nar. 27. dubna 1938

Chrudim II, Svěchynova 607
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
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Den zániku členství: 17. dubna 2014
zapsáno 10. června 2009

vymazáno 3. září 2014
člen představenstva:

  Ing. MILOŠ KOPECKÝ, dat. nar. 20. července 1944
Chrudim II, Požárníků 648
Den vzniku členství: 9. prosince 2008
Den zániku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 10. června 2009
vymazáno 3. září 2014

předseda
představenstva:

  ONDŘEJ ŠEVČÍK, dat. nar. 28. prosince 1951
Čáslavská 1162, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
místopředseda
představenstva:

  VÍTĚZSLAV KALOUSEK, dat. nar. 10. března 1971
Podlažice 135, 538 51 Chrast
Den vzniku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen představenstva:

  MILAN BÁŠA, dat. nar. 14. května 1948
Palackého třída 87, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen představenstva:

  BLANKA BUNCOVÁ, dat. nar. 25. října 1955
Čáslavská 1158, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen představenstva:

  DANUŠE HRSTKOVÁ, dat. nar. 8. července 1945
Václavská 616, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen představenstva:

  EVA KLEPRLÍKOVÁ, dat. nar. 8. srpna 1966
Hradištní 1197, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen představenstva:

  TOMÁŠ LANGR, dat. nar. 3. května 1973
Strojařů 1224, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
Způsob jednání: Oprávnění k jednání a podepisování:

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva
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navenek ve všech věcech. Právní úkony, kde je předepsána
písemná forma podepisuje za družstvo předseda ( popřípadě
místopředseda) a další člen představenstva a to tím způsobem,
že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991

Zastupování:
Družstvo zastupuje navenek předseda, po dobu nepřítomnosti
zastupuje předsedu pověřený místopředseda nebo ředitel
Podepisování:
Právní úkony představenstva, pro které je předepsána
písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) nebo
člen představenstva, nebo ředitel

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

Zastupování a podepisování:
Jméněm představenstva družstva jedná předseda, v době
jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda nebo ředitel
družstva.
Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná
písemná forma, podepisuje předseda ( místopředseda),
pověřený člen představenstva nebo pověřený ředitel
družstva

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 20. února 1995

Zastupování a podepisování:
Jménem představenstva družstva jedná předseda, v době
jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda nebo jiný člen
představenstva.
Právní úkony představenstva, pro které je předepsána
písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a
pověřený člen představenstva.

zapsáno 20. února 1995
Kontrolní komise:

předseda kontrolní
komise:

  JAN BAJGAR, dat. nar. 30. března 1957
Čáslavská 1159, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
místopředseda
kontrolní komise:

  VĚRA SVOBODOVÁ, dat. nar. 23. července 1964
Na Šancích 1182, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku funkce: 17. dubna 2014
Den vzniku členství: 17. dubna 2014

zapsáno 3. září 2014
člen kontrolní
komise:

  MILOŠ KOPECKÝ, dat. nar. 20. července 1944
Požárníků 648, Chrudim II, 537 05 Chrudim
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Den vzniku členství: 17. dubna 2014
zapsáno 3. září 2014

Základní členský vklad:
Základní členský vklad: 3 000,- Kč

zapsáno 20. února 1995
vymazáno 8. října 1996

Základní členský vklad: 300,- Kč
zapsáno 8. října 1996

vymazáno 25. září 2004
Základní členský vklad: 3 000,- Kč

zapsáno 25. září 2004
Zapisovaný základní
kapitál:

100 000,- Kč

zapsáno 20. února 1995
Ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:
Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi, konané dne
25.6.1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou ONV v Chrudimi
28.srpna 1959.
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.11.1975 byly přijaty
nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá
vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975.
Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.11.1975, kdy s usnesením
družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu
bytových družstev ( předsednictvo krajského výboru Českého svazu

zapsáno 23. října 1959
bytových družstev ( svým usnesením č. 392/37 ze dne 10.11.1975.
O znění názvu družstva bylo rozhodnuto orgánem shora usnesením
číslo 392/37-f dne 10.11.1975.

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva
ze dne 3.5.1974 ,usnesení členských schůzí zaniklých družstev
ze dne 6.5.1974, 17.5.1974 a 22.5.1974, dohod o sloučení
uzavřených mezi těmito družstvy ze dne 12.7.1974 a se souhlasem
předsednictva KV Českého svazu bytových družstev v Hradci
Králové ze dne 17.6. 1974,č.j. 2639/105/74, 2587/105/74
zapisuje se sloučení schválené ke dni 31.8.1974 družstev:

zapsáno 23. října 1959
1) Stavební bytové družstvo při ČSAD v Chrudimi - Db 252
2) Stavební bytové družstvo zaměstnanců Okresního stavebního
podniku Chrudim - Db 186
3) Stavební bytové družstvo při výrobní zemědělské správě
Chrudim - Db 244,
všech tří jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem
přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez
likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo
přejímající družstvo. Výmaz přejímaných družstev byl povolen
a zapsán 31.8.1974.

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze
dne 3.5.1974, usnesení členské schůze přejímaného družstva ze
dne 26.4.1974 a schválení předsednictva VčKV-ČSBD v Hradci
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Králové dne 1.7.1974 č.j. 3391/105/74 zapisuje se sloučení
schválené ke dni 30.9.1974 družstva:
Stavební bytové družstvo občanů v Chrudimi zapsaného v podni-
kovém rejstříku pod Db 114,
jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,
takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a
jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.

zapsáno 23. října 1959
Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán adne 23.9.1974
K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1974 a podle
usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 26.4.1974,
shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 20.5.1974
zapisuje se sloučení schválené ke dni 31.října 1974 družstva:
- Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Průmstav v Chrudimi -
- Db. 50,  jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem
přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez
likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá
přejímající družstvo.

zapsáno 23. října 1959
Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán 1.10.1974

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne
21.dubna 1977, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího
družstva ze dne 27.4.1977, dohody o sloučení uzavřené mezi
oběma družstvy ze dne 17.června 1977 a se souhlasem Českého
svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 16.5.1977,
usnesení č. 666 bn.čj. 1918/105/77 Sa zapisuje se sloučení
schválené ke dni 30.června 1977 družstva:
- Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chrudim - Db 327,
jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,
takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace,

zapsáno 23. října 1959
přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající
družstvo.
Výmaz přejímaného družstva byl zapsán dne 22.8.1977.

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení shromáždění delegátů zaniklého družstva ze
dne 8.10.1979, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího
družstva ze dne 12.5.1980 a se souhlasem VčKV Českého svazu
bytových družstev ze dne 26.5.1980,č.j.1690/101/80

zapsáno 23. října 1959
usnesení č. 375 zapisuje se sloučení schválené ke dni
10.června 1980
- Stavební bytové družstvo v Heřmanově Městci - Db 43,
jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,
takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace,
přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající
družstvo.

zapsáno 23. října 1959
Podle rozhodnutí VčKVČeského  svazu bytových družstev v
Hradci Králové ze dne 4.11.1980,č.j. 3898/101/80 vydaném
na základě usnesení číslo 439 téhož orgánu zapisuje se
sloučení nařízené ke dni 31.prosince 1980 ve smyslu par. 91
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odst. HZ
- Okresní výstavbové bytové družstvo Chrudim
zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 262 jako družstva
přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže
sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho
majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.

zapsáno 23. října 1959
Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci
Králové ze dne 25.5.1981,č.j. 1661/101/1981 vydaném na základě
usnesení číslo 516 téhož orgánu zapisuje se  sloučení
nařízené ke dni 30.června 1981 ve smyslu par. 91 odst. 2/HZ

zapsáno 23. října 1959
Stavební bytové družstvo Skuteč - Db 53,
jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,
takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a
jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze
dne 29.10.1981, usnesení shromáždění delegátů přejímaného
družstva ze dne 23.10.1981 a souhlasu Českého svazu bytových
družstev v Hradci Králové ze dne 26.10.1981, č.j. 3504/101/
1981, usnese. č. 565/e zapisuje se sloučení schválené ke dni
31.prosince 1981 družstva:
- Stavební bytové družstvo Hlinsko v Čechách, zapsaného v podni
kovém rejstříku pod Db - 37, jako družstva přejímaného s tímto
jako družstvem přejímajícím, takže  sloučením přejímané družstvo
zaniklo, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo

zapsáno 23. října 1959
přejímající družstvo.

zapsáno 23. října 1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze
dne 29.10.1980, usnesení shromáždění delegátů přejímaného
družstva ze dne 8.10.1981 a souhlasu Českého svazu bytových
družstev v Hradci Králové ze dne 20.září 1982, usnesení číslo
664 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1.ledna 1983
družstva:
- Okresní stavební bytové družstvo v Chrudimi,
zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 317 jako družstva
přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže
sloučením přejímané družstvo zaniklo, přičemž jeho majetek,

zapsáno 23. října 1959
práva a závazky převzalo přejímající družstvo.

zapsáno 23. října 1959
Ručení:
Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt
nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních
členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových
hodnot členských podílů.
Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku,
rovnající se desetině základního členského vkladu nebo
desetině zůstatkové hodnoty členského podílu

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 3. září 1991
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vymazáno 3. září 1991
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov,
přijatých usnesením shromáždění delegátů dne 10.6.1991
a upravených podle zákona č. 176/90 Sb.

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

Členský vklad:     3.000,-- Kčs
zapsáno 3. září 1991

vymazáno 17. května 1993
Ručení:
Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého
schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství,
v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení
ve výši a lhůtě stanovené představenstvem.
Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva
ručí člen do výše Kčs 500,-- v jednom roce.
Za likvidační schodek ručí člen do výše Kčs 3.000,--

zapsáno 3. září 1991
vymazáno 17. května 1993

Představenstvo:
Představenstvo je pět až patnácti členné

zapsáno 23. října 1959
vymazáno 17. května 1993

Právní poměry se řídí stanovami,schválenými dne
23.11.1992

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 6. března 1995

Základní zapisované jmění: 100.000,-- Kč
zapsáno 17. května 1993

vymazáno 20. února 1995
Základní členský vklad: 3.000,-- Kč

zapsáno 17. května 1993
vymazáno 20. února 1995
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