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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl DrXXVI, vložka 44

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

23. října 1959
DrXXVI 44 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Stavební bytové družstvo
Chrudim II, Na Valech 176, PSČ 53701
000 44 679
Družstvo
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.
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
Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si
k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5
t celkové hmotnosti
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkování obchodu a služeb

Statutární orgán:
předseda
představenstva:
Mgr. ONDŘEJ ŠEVČÍK, dat. nar. 28. prosince 1951
Čáslavská 1162, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Bydliště: Podlažice 107, 538 51 Chrast
Den vzniku funkce: 16. dubna 2019
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
místopředseda
představenstva:
EVA KLEPRLÍKOVÁ, dat. nar. 8. srpna 1966
Hradištní 1197, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku funkce: 16. dubna 2019
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Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen představenstva:
Mgr. MARTIN CHLUD, dat. nar. 15. srpna 1984
Budovatelů 911, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen představenstva:
IVO STRNAD, dat. nar. 25. července 1975
Generála Uchytila 870, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen představenstva:
TOMÁŠ LANGR, dat. nar. 3. května 1973
Strojařů 1224, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen představenstva:
BLANKA BUNCOVÁ, dat. nar. 25. října 1955
Svatopluka Čecha 300, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

VÍTĚZSLAV KALOUSEK, dat. nar. 10. března 1971
Podlažice 135, 538 51 Chrast
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
7
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.

Kontrolní komise:
předseda kontrolní
komise:
JANA BARTÁKOVÁ, dat. nar. 7. srpna 1965
Na Šancích 1177, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku funkce: 16. dubna 2019
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
místopředseda
kontrolní komise:
VĚRA SVOBODOVÁ, dat. nar. 23. července 1964
Na Šancích 1182, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Den vzniku funkce: 16. dubna 2019
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
člen kontrolní
komise:

Počet členů:
Základní členský vklad:

OLGA ŠORMOVÁ, dat. nar. 24. července 1965
Václavská 1036, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 16. dubna 2019
3
Základní členský vklad: 3 000,- Kč
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Zapisovaný základní
kapitál:
Ostatní skutečnosti:

100 000,- Kč

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
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.
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:
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.
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
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 podnikovém 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.
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
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přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez
likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá
přejímající družstvo.
Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán 1.10.1974
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,
přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající
družstvo.
Výmaz přejímaného družstva byl zapsán dne 22.8.1977.
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
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.
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
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.
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
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.
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
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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
přejímající družstvo.
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,
práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
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