
                            V ý p i s

                z obchodního rejstříku, vedeného
             Krajským soudem v Českých Budějovicích
                    oddíl DrXXXXIII, vložka 2
____________________________________________________________________

Datum zápisu: 26.dubna 1990

Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Milevsko

Sídlo: Milevsko, Pod stadionem 1138, okres Písek, PSČ 399 01

Identifikační číslo: 004 75 564

Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence

Předmět činnosti:

- Výstavba bytů v družstevních domech a místností nesloužících k
bydlení - prostřednictvím oprávněných subjektů
- Údržba, opravy a modernizace bytového fondu a nebytových
prostor včetně zajišťování revizí - prostřednictvím oprávněných
subjektů
- Přidělování družstevních bytů a místností nesloužících
k bydlení do osobního užívání členům družstva
- Poskytování základních služeb spojených s bydlením členů
družstva
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Roman Kubů, DiS., r.č. 730308/1742
      Jistebnice, Kostelní 96, PSČ 391 33
      den vzniku funkce: 29.června 2011
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

místopředseda představenstva: Ing. Vratislav Novák, r.č. 680119/2035
      Milevsko, Písecké předměstí 1301, PSČ 399 01
      den vzniku funkce: 29.června 2011
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

člen představenstva: Miloslav Kofroň, r.č. 431205/101
      Milevsko, J. A. Komenského 913, PSČ 399 01
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

člen představenstva: Ing. Pavel Kabát, r.č. 600706/0158
      Milevsko, Písecké předměstí 1345, PSČ 399 01
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

člen představenstva: Jolana Skopečková, r.č. 645617/0182
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      Milevsko, Písecké předměstí 1347, PSČ 399 01
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

člen představenstva: Zdeněk Lutovský, r.č. 550318/2608
      Milevsko, Č. Holase 1234, PSČ 399 01
      den vzniku členství v představenstvu: 31.srpna 2011

člen představenstva: Ing. Ladislav Vaněček, r.č. 470609/103
      Milevsko, Písecké předměstí 1302, PSČ 399 01
      den vzniku členství v představenstvu: 14.června 2011

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem
představenstva jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti
nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva.
Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná
forma, podepisuje za družstvo předseda (případně místopředseda)
a další člen představenstva.

Základní členský vklad:

200,- Kč
u člena na byt

50,- Kč
u člena na garáž

Zapisovaný základní kapitál: 50 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Družstvo vzniklo na základě usnesení shromáždění delegátů
konaného dne 5.4.1990, na kterém byly přijaty stanovy
družstva.
- Družstvo se řídí novými stanovami upravenými podle zákona č.
513/91 Sb. schválenými shromážděním delegátů konaným dne
16.12.1992.

------------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje --------------

               Krajský soud v Českých Budějovicích

Číslo vypisu: 12773/2011

Výpis se poskytuje dle § 200dc o.s.ř.

                                Vyhotovil: Marie Klára Petrášková
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