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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddílC, vložka6777

Datum vzniku a zápisu: ]_5. července t994
Spisová značka: C 6777 vedená u Krajského soudu v Ostravě
obchodní firma: VÁpENKA VlToUL s.r.o,
SídIo: č.p. 132, 7832L Mladeč
ldentiíikační číslo: 607 78 130
právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

zpracování kamene
hornícká činnost v rozsahu podle ust. § 2 zákona č. 6]-/1988 Sb., písmeno:
b) otvírka, příprava a dobývání qýhradních ložisek
c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů
d) Úprava a zušlechťování nerostŮ prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
e) zřizování a provozování odvalŮ, výsypek a odkališt'při činnostech
provozovaných v písmenech a) až d) § 2 zákona č. 6]./1988 Sb.
provádění trhacích prací
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách L až3 živnostenského zákona :

- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkouých láiek a premixŮ
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v
dopravě
provádění ohňostroj ných prací

Statutární orgán:
jednate!:

lng. LAD|SLAV VITOUL, dat, nar. ]-8. prosince 1945
č.p. 132, 783 21, Mladeč
Bydliště; č.p. 132,7832L Mladeč
Den vzniku funkce: ]-5. července 1994

jednatel:

J|TKA VlToULoVÁ, MBA, dat. nar, 1-3. dubna 1974
č.p, 132, 783 2L Mladeč
Den vzniku funkce: 27, dubna2Ot7

Počet členů:
Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně v plném rozsahu.

Spo!eěníci:
Spo!ečník: lng. LADISLAV VITOUL, dat. nar. 18, prosince 1945

č.p. 1_32, 783 21Mladeč

Podíl: Vklad: 2 2I0,- Kč
Splaceno: I00o/o

Obchodní podíl: Lo/o

Druh podílu: prefeienčňí - s podílem jsou spojena zvláštní práva a povinnosti
uvedená ve společenské smlouvě založené ve sbírce listin

Společník: J|TKA V|TOULOVA, MBA, dat, nar. ].3. dubna 1974
č.p. 132, 783 21, Mladeč
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Podíl:

oddíl C, vložka6777

Vklad: 2I8 790,- Kč
Splaceno: I00o/o

Obchodní podíl: 99%
Druh podílu: základní - s podílem jsou spojena práva a povinnosti v zákonném
rozsahu

Základní kap|tál: 221, o0o,- Kč
ostatní skutečnosti:

obchodní korporace se podřídila zákonujako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona ó,90l2OI2 Sb., o obchodních a družstvech,

Údaie nlatné ke dni: 2. listonacJu 2021,03,,44 2l2


