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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 71166

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

31. prosince 2000
C 71166 vedená u Krajského soudu v Ostravě
KATR s.r.o.
Potočná 334/5, 795 01 Stará Ves
258 58 947
Společnost s ručením omezeným
Truhlářství, podlahářství.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
rostlinná a živočišná výroba
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zem. výroby včetně výroby potravin
z ní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pokrývačství, tesařství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:
-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost
-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
-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků
-Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
-Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
-Zprostředkování obchodu a služeb
-Velkoobchod a maloobchod
-Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
-Ubytovací služby
-Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
-Pronájem a půjčování věcí movitých
-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
-Poskytování technických služeb
-Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků
jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.
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jednatel:
Ing. FRANTIŠEK PŘÍKASKÝ, dat. nar. 12. února 1957
1. máje 484/4, 795 01 Rýmařov
Den vzniku funkce: 1. července 2017
jednatel:
JOSEF HAMA, dat. nar. 1. ledna 1953
Dlouhá 350/53, 795 01 Stará Ves
Den vzniku funkce: 1. července 2017
jednatel:
ANTONÍN VELIČKA, dat. nar. 13. června 1972
Javorová 91/6, Edrovice, 795 01 Rýmařov
Den vzniku funkce: 8. prosince 2021
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Dozorčí rada:
místopředseda
dozorčí rady:

BARBORA EGIDOVÁ, dat. nar. 10. června 1976
Okružní 933/39, 795 01 Rýmařov
Den vzniku funkce: 8. prosince 2021
4
Jednatelé zastupují společnost samostatně.

Ing. MARTINA PAVLÍČKOVÁ, dat. nar. 30. ledna 1981
Bacherova 1267/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 1. července 2017
Den vzniku členství: 1. července 2017
člen dozorčí rady:
MgA. BARBORA PŘÍKASKÁ, dat. nar. 17. ledna 1984
U kněžské louky 2146/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 1. července 2017
předseda dozorčí
rady:

Počet členů:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

RENÁTA SEDLÁŘOVÁ, dat. nar. 13. května 1977
Opavská 197/45, Janovice, 793 42 Rýmařov
Den vzniku funkce: 8. prosince 2021
Den vzniku členství: 8. prosince 2021
3
Ing. FRANTIŠEK PŘÍKASKÝ, dat. nar. 12. února 1957
1. máje 484/4, 795 01 Rýmařov
Vklad: 20 800 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
JOSEF HAMA, dat. nar. 1. ledna 1953
Dlouhá 350/53, 795 01 Stará Ves
Vklad: 20 800 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
41 600 000,- Kč
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost KATR a.s., se sídlem Stará Ves, Potočná 172/94, PSČ: 793 43,
IČ: 258 58 947 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti SILVA SERVIS a.s., se
sídlem Stará Ves, Potočná čp. 334, PSČ: 793 43, IČ : 471 51 200, která byla
zrušena bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře. Rozhodným
dnem převzetí jmění hlavním akcionářem je 1.1.2004.
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením spolu se vznikem jedné nové
obchodní společnosti v souladu s ust. § 243 písm. d) bod 3 zák. č. 128/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, přešla (i) vyčleněná část jmění
rozdělované společnosti KATR a.s. na obchodní společnost RD Rýmařov s.r.o.,
se sídlem Rýmařov, 8. května 1191/45, PSČ 795 01, IČ 189 53 581, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka
1783 (ii) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti KATR a.s. na nově
zakládanou společnost pod obchodní firmou PH AGRO DŘEVO s.r.o., se sídlem
Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden
2011.
Obchodní společnost KATR a.s. změnila svou právní formu na společnost s
ručením omezeným pod obchodní firmou KATR s.r.o.
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