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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 28857

Datum zápisu:

24. listopadu 1997

Spisová značka:

C 28857 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:

G 2 - trans, s.r.o.

Sídlo:

Brno, Vodařská 13, okres Brno-město, PSČ 619 00

Identifikační číslo: 255 10 339
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět
podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona: - zprostředkování oboru a služeb, velkoobchod a maloobchod, - zasílatelství a zastupování v celním
řízení, - pronájem a půjčování věci movitých, - poradenská a
konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Statutární orgán:

jednatel:
JIŘÍ MENŠÍK, dat. nar. 7. dubna 1963
Na Chmelnici 2358/7, 680 01 Boskovice
den vzniku funkce: 24. listopadu 1997
jednatel:
Ing. JOSEF KUČERA, dat. nar. 19. září 1957
Maršovská 2239, 688 01 Uherský Brod
den vzniku funkce: 24. listopadu 1997
jednatel:
Libor Klimek, dat. nar. 19. června 1954
Brno, Vaculíkova 531/8, okres Brno-město, PSČ 638 00
den vzniku funkce: 31. srpna 1999
Jednatel:
Ing. PETR HARTYCH, dat. nar. 1. února 1966
Moravská 1780, 560 02 Česká Třebová
den vzniku funkce: 30. června 2014

Společnost zastupuje každý jednatel sám (samostatně). Dva
jednatelé zastupují společnost vždy společně v těchto případech:
- v případech souvisejících se vznikem, změnou a zánikem
závazků z právních jednání obchodní korporace tykajících se
předmětu podnikání, jejichž hodnota převyšuje 500.000,- korun
českých (bez DPH);
- v případech disponování s dlouhodobým hmotným majetkem
obchodní korporace v hodnotě nad 200.000,- korun českých (bez
DPH);
- v případech disponování s cennými papíry, ke kterým má
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- v případech disponování s cennými papíry, ke kterým má
obchodní korporace vlastnické právo;
- v případech souvisejících se vznikem, změnou a zánikem
pojistných smluv, jejichž účastníkem je obchodní korporace;
- v případech zajišťování závazků z právního jednání obchodní
korporace, zejména těch, které má obchodní korporace vůči třetím
osobám;
- v případech nesouvisejících s předmětem podnikání, obchodní
činností obchodní korporace, jejichž hodnota převyšuje 100.000,korun českých (bez DPH).
Společníci:

TEMPEX, s.r.o.
Uherský Brod, Vazová 2366, okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01
Identifikační číslo: 469 83 694
Vklad: 34 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Druh podílu: Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se
kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
Kmenový list: Podíl společníka není představován kmenovým
listem.
Obchodní podíl: Jedna třetina
ESTOP, spol. s r.o.
Brno, Vodařská 13, č.p. 143, okres Brno-město, PSČ 619 00
Identifikační číslo: 469 61 941
Vklad: 34 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Druh podílu: Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se
kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
Kmenový list: Podíl společníka není představován kmenovým
listem.
Obchodní podíl: Jedna třetina
PENTACO, spol. s r.o.
Boskovice, Hliníky 2068, okres Blansko, PSČ 680 01
Identifikační číslo: 434 20 052
Vklad: 34 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Druh podílu: Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se
kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
Kmenový list: Podíl společníka není představován kmenovým
listem.
Obchodní podíl: Jedna třetina

Základní kapitál:

102 000,- Kč

Ostatní
skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 4
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem
podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Brně
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