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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka C 43209

Datum vzniku a zápisu: 9. dubna 2008
Spisová značka: C 43209 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: INOX SERVIS s.r.o.
Sídlo: Nám. Osvobození 6, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
Identifikační číslo: 278 40 816
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

  ROMAN LEBÁNEK, dat. nar. 16. srpna 1972
č.p. 1359, 753 62 Luboměř pod Strážnou
Den vzniku funkce: 9. dubna 2008

jednatel:
  Ing. TOMÁŠ PLEVA, dat. nar. 30. prosince 1966

Wintrova 2830/30, Líšeň, 628 00 Brno
Den vzniku funkce: 9. ledna 2019

Počet členů: 2
Způsob jednání: Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně, s výjimkou případů 

uvedených dále, kdy společnost zastupují dva (2) jednatelé společně: a) 
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti zejména ve věcech jejich 
zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, včetně nájmů či podnájmů, b) 
jednání týkající se změny nebo zániku věcných práv k věci cizí zřízených ve 
prospěch společnosti, c) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických 
osobách, d) udělení a odvolání prokury, e) zcizování a nabývání závodu nebo 
jeho části, zatěžování závodu nebo jeho části právy třetích osob, pacht závodu či 
jeho části, f) výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv 
právnické osobě, g) právní jednání týkající se uzavírání, ukončování, plnění a 
změn smluv týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček, h) poskytování ručení, 
poskytování zajištění dluhů třetích osob, přijímání směnečných závazků zejména 
vystavování, avalování, přijímání, nabývání nebo převádění směnek, i) 
sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo 
osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, j) 
postupování pohledávek ze společnosti či na společnost, převzetí závazků či 
přistoupení k jakémukoliv závazku, k) uzavírání jiných smluv a činění jiných 
právních jednání než obvyklých v obchodním styku, l) činění jakýchkoliv právních 
jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění 
vyšší jak 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) s tím, že u právních 
jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, věcná břemena) 
se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden 
kalendářní rok.

Společníci:
Společník: MIROSLAV LEBÁNEK, dat. nar. 23. ledna 1947

č.p. 1359, 753 62 Luboměř pod Strážnou

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
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Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Společník: Ing. TOMÁŠ PLEVA, dat. nar. 30. prosince 1966
Wintrova 2830/30, Líšeň, 628 00 Brno

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 200 000,- 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.
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