Upln6 zndni

ZAKLADATELSKE LISTINY
spolednosti s rudenim omezenym

Kru5nohorsk6 poliklinika s.r.o.

uzLryien6
ve smyslu ustanovenf $ 132 a n6s1., zfukona (,. 9012012 Sb., o obchodnich spolednostech a
druZstvech (z6kon o obchodnich korporacich)
(fpln6 znlni ke dni )

takto:

ilinek I.
Spoleinik
A/ Mdsto Litvinov
sidlo m6stsk6ho

Ii:

riiadu: Litvinov.

n6m. Mfru 11
00266021
Komerdni banka, a.s., pobodka Litvfnov
d,. tt.:921-491i0100

bank. spojeni:

(d6le

jen,,spoleinik")

iL[nek II.
Obchodni firma spoleinosti
Obchodni firma spolednosti je: Kru5nohorsk6 poliklinika s.r.o.

ilfnek III.
Sidlo spoleinosti
Sidlem spolednosti

je ZiLkovaul.

d.

p. 151, Litvfnov

ilinek IV.
Piedmdt podnikfni
Piedmdtem podnik6ni spolednosti j e :

-

domov pro seniory
n6slednil o5etiovatelsk6 p6de
soci6lni sluZby poskytovand ve zdravotnickych zaiizenich ristavni p6de
pedovatelsk6 sluZba
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-

vyroba elektiiny
rozvod tepeln6 energie
montifi. opravy, revize a zkou5ky elektrickychzaiizeni
dinnosti ridetnich poradcti, vedenf ridetnictvi, vedeni daiov6 evidence
masdrsk6, rekondidni aregeneradni sluZby
vyroba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch I aZ3 Zivnostenskdho zilkona

ilinek Y.

5.

Zill<ladni kapitdl spoleinosti, vklad a podil spoleinika
Zdkladnikapitill spolednosti dini 141.808.000,- Kd (slovy:jedno sto dtyiicet jeden milion
osm set osm tisfc korun deskfch)
Zakladni kapit6l spolednosti je tvoien pendZiQfm a nepen6Zitym vkladem spolednika.
Zikladni kapit6l spolednosti je zcela splacen.
Podil jedin6ho spolednika Mdsta Litvinov je ve vy5i 100 % zfikladniho kapitSlu
spolednosti ajeoznaten jako zhkladnipodil d. 1.
Spolednost piipou5ti vznik pouze z6kladnfho podilu, se kterj'rn nejsou spojena Lddnd

6.
7.
8.

zvIilStni pr 6v a a p ovinno sti.
KaLdy spolednik mriZe vlastnit pouze jeden podil.
Zakladatelsk6 listina urduje, Ze podil spolednika nebude piedstavov6n kmenovym listem.
Podil jedin6ho spolednika je voln6 pievoditelnjr.

1.
2.
3.
4.

ilinek VI.
Orgfny spoleinosti

1.

Spolednost md tyto orgiiny

:

a) valnou hromadu
b) jednatele

c) dozordi radu

2.Yalnh hromada
2.1 NejvyS5im org6nem spolednosti je valnh hromada. M6-li spolednost jedin6ho
spolednika, rozhoduje jedinf spolednik v prisobnosti valn6 hromady. Rozsah jeji
prisobnosti je stanoven v ust. $ 190 odst. 2 zdkona o obchodnich korporacich. Do

prisobnosti valn6 hromady d6le n6le1i:
a) rozhodov6nf o zmdn6 zakladatelsk6 listiny, nedochilzi-li k ni na zilkladd jinych pr6vnich

skutednosti,
b) jmenov6nf a odvol6v6ni likvid6tora spolednosti, vdetn6 schvalovilni smlouvy o vykonu
funkce a poskytov6ni plndni podle $ 61 zSkona o obchodnich korporacfch,
c) rozhodov6ni o zruSenf spolednosti s likvidaci,
d) rozhodovilni o pachtu zixodu spolednosti nebo takovd jeho d6sti, k jejimuZ, zcizeni se
vyLaduje souhlas valn6 hromady podle z6kona,
e) uddlov6ni pokynri jednateli a schvalov6ni koncepce podnikatelsk6 dinnosti spolednosti,
nejsou-li vrozporu sprrlvnimi piedpisy, valnd hromada mtZe zakinat jednateli urdit6
pr6vni jedniini, je-li to v zdjmu spolednosti,
f) schvaloviini struktury sluZeb poskyovanych spolednosti,
g) schvaloviini vnitinich or ganizadnich piedpisti spolednosti,
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3. Jednatel

3.1 Statutilrnim org6nem spolednosti je jednatel. Spolednost m6 jednoho jednatele.
Jednatel jedn6 za spolednost ve v5ech vdcech samostatnd. Jednatel se za spolednost
podepisuje tak, Ze k obchodni firmd spolednosti, plipoji svtj podpis. Postaveni a
ptsobnost j ednatele j e upraveno ve stanov6ch spolednosti.

4.

Dozorii rada
4. 1 Spoledn ost ziizuje dozordi radu.
4.2Dozordi rada je kontrolnfm orgiinem spolednosti.
4.3 Postaveni, ptisobnost a podet dlenri dozordi rady je upraven stanovami spolednosti.

ilfnek VII.
Trvfni spoleinosti

1. Spolednost je zaloLenana dobu neurditou.
ilinek VIII.
Rozddleni zisku, popf. fhrady ztrfty a vyfviieni fondfi

1. Zptsob

rozddleni vytvoien6ho zisku spolednosti, popf. rihrady ztrdty spolednosti bude

upraven ve stanov6ch spolednosti.

iklnek IX.
Uietni zixlrka

1. Spolednost sestavuje

ridetnf zixlrku v souladu spifsluSnymi obecnd zdvaznymi pr6vnimi

piedpisy.

2.

RaOna

3.

pouZitf a rozddleni zisku, popi. o rihradd ztrhty spolednosti.
Prv;f obchodnf rok spolednosti trv6 ode dne jejiho vzniku do konce kalend6iniho roku.
V dal5ich obdobich je obchodni rok shodny s rokem kalend6inim.

ridetni zhvdrka schv6len6 valnou hromadou je podkladem pro jeji rozhodnuti

o

ilinek X.
Stanovy spoleinosti
vyd5 stanovy, kter6 upravi vnitini organizaci spolednosti, postaveni jejich
orgdnt a podrobn6j5i vymezeni zSleLitosti obsaZenych v t6to smlouv6. Stanovy piijim6 a

1. Spolednost

schvaluj e valnh hromada spolednosti.

ilfnek XI.

1.

Zru5eni spoleinosti a jeji likvidace
Rozhodnuti o zruSeni spolednosti slikvidaci nebo bez likvidace ndIeLi do ptrsobnosti
valn6 hromady v souladu se stanovami spolednosti.
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ilinek XII.
O

1.

2.

dpovddn ost a zitkaz konkurence

Odpovddnost a z6kaz konkurence jednatele a dozordi rady bude upravena ve stanov6ch
spolednosti.
Spolednici se zav azuji zachov iry aL obchodni taj emstvi spolednosti.

ildnek XIII.
Zhv6reinh ustanoveni

1.

2.

Spolednost se rozhodnutim jedin6ho spolednika podiidila jako celku zhkonu E. 9012012
Sb. v platn6m zndni.
Toto znEnf zakladatelskd listiny bylo schv6leno dne 19.5.2014.

V Litvinov6 dne 19.5.2014

j

KR

ednatelka spolednosti

KLNHIKA s'r'o'
LITVINOV

lco 250 30 302

c.[

199944680227 /O1OO KB Litvinov
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