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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17173

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

27. března 2001
C 17173 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
259 51 459
Společnost s ručením omezeným
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
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
Jednatel:

Způsob jednání:

Mgr. VÍTĚZSLAV LUX, dat. nar. 27. října 1962
č.p. 199, 561 53 Dolní Čermná
Den vzniku funkce: 27. června 2017
Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jedná navenek jednatel.

Prokura:
Ing. JIŘÍ MENCL, dat. nar. 18. února 1961
č.p. 193, 561 53 Dolní Čermná
Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu
obchodního závodu společnosti, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní
plná moc. Podepisuje se tak, že k firmě obchodní společnosti připojí svůj podpis
a údaj označující prokuru. Prokurista není oprávněn přenést prokuru na třetí
osobu ani udělit další prokuru.
Společníci:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Město Lanškroun, IČ: 002 79 102
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nevydán
5 000 000,- Kč
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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