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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 333

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

27. listopadu 1990
C 333 vedená u Krajského soudu v Brně
SETRA, spol. s r. o.
Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno
002 20 159
Společnost s ručením omezeným
opravy silničních vozidel
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
provádění staveb,jejich změn a odstraňování
hornická činnost podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb., v rozsahu
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených
v písmenech b) až d)
činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., v
rozsahu
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování
nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum
ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojařství
klempířství a oprava karosérií
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zemědělská výroba

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Prokura:

Ing. MOJMÍR NOVOTNÝ, dat. nar. 8. října 1957
č.p. 305, 664 06 Viničné Šumice
Den vzniku funkce: 20. dubna 2012
PAVEL KASPAR, dat. nar. 2. listopadu 1965
Polní 272/18, 588 12 Dobronín
Den vzniku funkce: 1. října 2013
2
Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.
LUBOMÍR HORA, dat. nar. 4. září 1952
V luzích 770/6, Jundrov, 637 00 Brno
V prokuře je zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista se
podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí
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oddíl C, vložka 333

svůj podpis a dodatek "prokurista" nebo "ppa" (per procuram).
Společníci:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

LUBOMÍR HORA, dat. nar. 4. září 1952
V luzích 770/6, Jundrov, 637 00 Brno
Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
102 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
V důsledku rozdělení společnosti SETRA, spol. s r. o., IČ 00220159, se sídlem
Brno, Zvonařka 16, PSČ 617 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 333, a to formou odštěpení sloučením s
jednou již existující společností s ručením omezeným, a to společností SETRA –
ARTES, s.r.o., IČ 02473984, se sídlem Brno, Zvonařka 408/16, PSČ 617 00,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl.
81449, došlo k přechodu části jmění společnosti SETRA, spol. s r. o., IČ
00220159, specifikovaného v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením, ze
dne 16.5.2014, na nástupnickou společnost SETRA – ARTES, s.r.o., IČ
02473984.
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