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výpis
z obchodrtího rejstříku, vedeného
I{rajským soudem v Hradci KráIové

oddíl c' vložka 2686

Datum zápisu: t.září L992

Obchodni firma.' STA\|EBNINY STUPKA s. r. o.

Síd]o.' dlaroměřice ěp. 343, okres Svitavy, Psč 569 44

Identifikačni čisfo: 474 55 012

Právni forma: Spoleěnost s ruěením omezeným

Přednět podnikání:

- Velkoobchod
- Maloobchod použitým zbožím
- Maloobchod motororr'.frňi vozidIy a jejich příslušenstvím
- Maloobctrod tabákovými v'ýrobky
- Specializovaný maloobchod
- Maloobchod se smíšen;ým zbožím
- Maloobchodní prodej a Pronájem zvukorrých a zvukově - obrazorrýcht.záznamů a' jejích nenahraných nosiěů
- Maloobchod Provozovaný mirno řádrté ptovozovny
- Silníění motorová doprava nákladní
- Ubytovací služby
- Hostinská ěinnost
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Výroba pilařská a impregnace dřeva
- Výroba stavebních hmot a stavebních wýrobků
- Výroba a hutní zpracování ocelí a železa
- Přípravné práce pro stavby
- Specíalizované stavební ěínností
- Dokoněovací stavební práce
- InŽenýrská ěínnost v investiění rr,ýstavbě
- Údržua motorových vozídel a jejich příslušenství
- Technické ěinnosti v dopravě
- Realitní ěinnost
- Správa a údržba nemovitostí
- Pronájém a půjěování věcí movitých
- činnost podrrikatelských, finaněníc}r, organizaěních
a ekonomických poradců
- Rek1amní ěinnost a marketing
- Zastavárenská ěinnost
- Poskytování technických služeb
- ěinnost technických poradců zejména v oblasti stavebnictví
a archítektury
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpeěných)

Statutárni orgán:

iledrratel: Zdeněk Stupka, r.ě. 720416/3538
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Moravská Třebová, Tovární 365/8, okres Svitavy
den vzniku funkce: L.září L992

iledrratel: Miroslav Stupka, r.ě. 790308/3496
Moravská Třebová, Tovární 10, okres Svítavy
den vzniku funkce: 7.ěervence 1998

Způsob jedrrání za spoleěnost:
Í<aždý z jedrratelů je oprávněn jednat za spoleěnost samostatně
ve všech záLeŽíLostech jí se týkajících.
Podepisování za spoleěnost se děje tak, že k napsanému nebo
rrytištěnému jménu spoleěnosti připojí svůj podpis jednatel
spoIeěnosti.

Spo7ečnici:

Zdeněk Stupka, i.é. 7204L6/3538
Moravská Třebová, Továrni 365/8, Psč 571 01
Vklad: 51 000,- Kě
Splaceno: 100 t
obchodrrí podíl: 50 t

Miroslav Stupka, r.ě. 790308/3496
Moravská Třebová, Tovární 10, Psě 571 01
\Zklad: 51 000,- Kě
Splaceno: 100 t
obchodrrí podíl: 50 *

ZákLadni kapitáJ: 102 000,- Kě

ostatni skutečnosti:

- Úaaie o zřizení:
Spoleěnost s ruěením omezeným byla založena spoleěenskou smlouvou
drre 1. 8. 1992 podle 7ák. ě. 513/91 sb.

Správnost totroto rr,.ýpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové
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