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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 215831

Datum vzniku a zápisu: 15. října 2013
Spisová značka: C 215831 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: IMPEKA s.r.o.
Sídlo: č.p. 313, 261 01 Podlesí
Identifikační číslo: 021 20 640
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
obory činnosti: 
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 
myslivost 
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských 
plánů a osnov 
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování 
rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům 
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Statutární orgán:
jednatel:

  KATEŘINA OSTŘÍŽKOVÁ, dat. nar. 25. května 1982
č.p. 313, 261 01 Podlesí
Den vzniku funkce: 15. října 2013

Jednatel:
  PETER OSTŘÍŽEK, dat. nar. 26. prosince 1970

č.p. 313, 261 01 Podlesí
Den vzniku funkce: 3. dubna 2014

Počet členů: 2
Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost vždy samostatně v plném rozsahu.

Společníci:
Společník: KATEŘINA OSTŘÍŽKOVÁ, dat. nar. 25. května 1982

č.p. 313, 261 01 Podlesí

Podíl: Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
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Společník: PETER OSTŘÍŽEK, dat. nar. 26. prosince 1970
č.p. 313, 261 01 Podlesí

Podíl: Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


	Výpis

		2022-11-30T10:37:42+0100
	Městský soud v Praze
	Obchodní a obdobné rejstříky
	Elektronicky podepsaný výpis z veřejných rejstříků poskytnutý soudem.




