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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl Dr, vložka 943

Datum zápisu:

4. srpna 2009

Spisová značka:

Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:

Bytové družstvo Dubá

Sídlo:

Dubá, Školní 82, PSČ 471 41

Identifikační číslo: 287 05 246
Právní forma:

Družstvo

Předmět činnosti: provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem
a správou domu spojených a pozemku ve vlastnictví bytového
družstva nebo členů družstva včetně zajišťování údržby, oprav,
příp. provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce
a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely
poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví bytového družstva nebo
členů družstva
uzavírání nájemních smluv o nájmu družstevního bytu (nebytového
prostoru) popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu
(nebytového prostoru)
Statutární orgán:

předseda:
Jiřina Černovská, dat. nar. 23. dubna 1954
Dubá, Školní 82, PSČ 471 41
den vzniku funkce: 4. srpna 2009
den vzniku členství: 4. srpna 2009
zástupce předsedy:
Mgr. Jana Staňková, dat. nar. 28. září 1945
Školní 82/43, 471 41 Dubá
den vzniku funkce: 20. října 2012
den vzniku členství: 20. října 2012

Způsob jednání:

Způsob jednání:
Jako statutární orgán jedná předseda nebo v jeho zastoupení
zástupce předsedy jménem družstva navenek. Písemné právní
úkony, které činí statutární orgán, podepisuje předseda nebo
v jeho zastoupení zástupce předsedy; jde-li však o právní úkony,
pro které je právními předpisy předepsána písemná forma,
podepisují je předseda a zástupce předsedy společně.
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oddíl Dr, vložka 943
Základní členský
vklad:
Zapisovaný
základní kapitál:

4 000,- Kč

50 000,- Kč
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ústí nad Labem

Údaje platné ke dni: 18.03.2014 06:00

2/2

