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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajslcým soudem v Hradci Králové

oddílC, vložka 32678

Datum zápisu: 8. října 2013

Spisová značka: C 32678 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

obchodní DS Agro Košt'álov firma: s.r.o.

Sídlo: č.p. 310, 512 03 Libštát

ldentifikační číslo: azL 38 L4o
právní forma: Společnost s ručením omezeným

podn!kání:Předmět 
Zemědělská Wroba

příloze živnostenskéhoVýroba, obchod a služby neuvedené v číslo 1 až 3 

zákona
Opravy silničních vozidel

Statutární orgán:
jednatel:

JOSEF CHUCHLíK, nar. 8. března 1969dat. 
č.p. 31_0, 512 03 Libštát

Den vzniku funkce: 8. říina 2013
počet členů:

jedná Způsob Jednatel za společnost samostatně.iednání:
SpoIečníci:

JOSEF CHUCHLíK, dat, nar. B. března 1969Společník:
č,p, 310, 512 03 Libštát

Podíl: Vklad: 1-02 000,- Kč

Splaceno: LaOo/o

podíl: Obchodní 510/o

podílu: Druh základní 1číslo 

Kmenov,ý list: nevydává se
ZD Košťálov a.s., lC: 001 28 881

č.p. 317, 5I202 Košťálov

Podíl: Vklad: 28 430 000,- Kč

Splaceno: loao/o

podíl:49o/oObchodní 
podílu: Druh č,2základní 

Kmenov,ý tist: nevydává se

28 532 000,- KčZákladní kapitál:

ostatní skutečnosti:
podle postupem 777 odst,podřídila Obchodní korporace se zákonujako ielku § 

a družstvech.5 zákona č,9OI2OL2 Sb., o obchodních společnostech 
základníhoo zvýšení Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.10.2Ot4 

Košt'álov a.s.kapitálu nepeněžitým vkladem společníka ZD 

platné LlLÚdaje ke dni: 13. května 2oL5o4:46

Veřejný rejstřík - výpisy platných

gvěřuji Pod číslem Pořadoým t]N{ Lib-0443ll5, že tato listina, která vznikla
l}stuPu Převedením z informačního systemu řr.3rro správy z elektronické

do PodobY listinné, PodobY skládajíci se z t listů, ,. dlslovně shodujes obsahem výstuPu z informačního" systému správý v elektronické'u.r.lne' podobě.

Ověřující osoba: Matoušková Hana

V Libštátě dne 13.05. 2015

rejs!Ťftu podepsal elektronicky "Krajshý soud V Hradci KřáloVé 00215716]" dne 13.5.2015 V !o:!2:22.I9T!9.YyP!_s_z_oqchodnÍho [lČ 
EPVid :rqhPlBmN++sz6grnu251a*n

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddílC, vložka t7943
Datum zápisu: 28, února2}02

C L7943 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové§p§9y4!e9!a: 
Obchodní firma: DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

Sídlo: č.p. 310, 512 03 Libštát

ldentifikační 259 číslo: 65 689

Právní forma: Společnost ručením s omezeným

Předmět podnikání:

výroba, přílohách obchod a služby neuvedené L až3 živnostenského zákonav 
opravy silničních vozidel

prostředkŮ pracovních opravy ostatních dopravních a stroiŮ
provádění staveb, změn a odstraňováníieiich 

jízdnímiSilniční motorová provozovaná doprava nákladní vozidly nebo 
jsou-li soupravami největší povolené přesahující o hmotnosti 3,5 tuny, určeny k

přepravě jízdnímizvííat - provozovaná nebo věcí, nákladní vozidly nebo 
jsou-|i soupravami největší povolené o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určeny

přepravě k zvííaI nebo věcí
Statutární orgán:

Jednatel:
JAROSLAV GABRIEL, dat, nar. 1-2. listopadu L97L
Valteřická 882, Hrabačov, 514 01Jilemnice
Den vzniku íunkce: 28, února2OO2

Počet členů: L

jednání: ZpŮsob Jednateljedná za společnost samostatně,

Společníci:
JAROSLAV GABRIEL, nar. 20, dubna 194]-Společník: dat. 
Vrchlabská B04, Hrabačov, 514 0]- Jilemnice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: L)Oo/o

podíl: Obchodní 500/o

podílu: Druh základní

s
č.p. 310, 512 03 Libštát

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: IOOo/o

podíl: Obchodní 500/o

podílu: Druh základní

Kmenov,ý list: nevydává se
Základní 200 kapitál: 000,- Kč

ostatní skutečnosti:
jako korporace podřídila postupem podle Obchodní se celku 777 odst.zákonu § 

5 zákona č.9012012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

platné Údaje ke dni: ]-3. května 2OI504:46 LlL

Veřejný rejstřík - r.Ypisy platných

oJěti Pod číslem Pořadoým UN{ Lib- 0442/15, že tato listina, která vzniklavýstupu Převedením z informačniilÓJj;;řr.lr,e správy z elektronickédo PodobY listinné, PodobY skládajíci ," , t-tistů, ,. doslovně shodujes obsahem z informačního" ýstuPu systému *r.3ne správy v elektronicképodobě.

Ověřující osoba: Matoušková Hana

V Libštátě dne 13.05. 2015

V 10:09:29.13.5.2015 podepsal v Hradci Králové 00215716]" dne elekronicky "Krajsloý soud [lČ 

Výpis

rejstříku, vedenéhoz obchodního 
(§§rp,r Krajským v Hradci Královésoudem 

oddíl C, vložka 21648

14. října 2005Datum zápisu:
Hradci Královésoudu v 2L64B vedená Krajského C u spisová značka:

DS Agro Libštát s,r.o.Obchodní firma: 
Libštát PSČ 51203310, Sídlo: 

právní Společnost s ručením omezenýmforma:

podnikání:Předmět 
zemědělská výroba

přílohách zákonaL až 3 živnostenského v obchod a služby neuvedené Wroba, 
Opraw silničních vozidel

jízdníminebo provozovaná vozidly motorová doprava nákladní Silniční 
jsou-li kpřesahující tuny, určeny povolené 3,5 hmotnosti soupíavami o největší 
jízdníminebo - provozovanávozidly přepravě nákladní zvíYat nebo věcí, 

jsou-li tuny, určeny3,5 povolené hmotnosti nepřesahující soupravami o největší 
přepravě zvííat nebo věcík 

Statutární orgán:
jednatel:

1969JOSEF CHUCHLIK, dat. nar. 8, března 
č.p. 310, 512 03 Libštát

2009Den vzniku íunkce: 6. listopadu 
jedná Jednatel za společnost samostatně,Způsob iednání:

Společníci:
445DS Holding a.s., lČ: O24 67 Společník:

č.p, 31-0, 512 03 Libštát

Podíl: Vklad: Kč37O2 000,- 

Splaceno: I00o/o

podíl: Obchodní 51 %

podílu: Druh základní

Zart"rrni *
lČPSČ ]-40 00, 4, 1929i62, Praha Olbrachtova spořitelna, a,s., se sídlem 

(slovy:CZK 74 344 000,- pro pohledávky do celkové výše 45244782, 
korun českých) sčtyřicet čtyři tisíce miliony tři sta Sedmdesát čtyři 

pohledávky 18. 3.2aLL do 3]-. 8,2a?6příslušenstvím vzniklé od a budoucí 
(slovy:do celkové rnýše CZK 74 344 000,- 

korun českých).čtyřicet tisíce Sedmdesát miliony tři sta čtyři čtyři 
práva: 2011vzniku zástavního 19. dubna Datum 

"

114, Libštátč,p. 512 03 

Podíl: Vklad: 29 067 000,- Kč

Splaceno: LOOo/o

o/opodíl:49 Obchodní 
podí!u: Druh základní

práúo,Zástavní 
praha 140 00, lČ1929/62, PSČ 4, olbrachtova spořitelna, a.s., se sídlem 

(slovy:pro pohledávky 74 344 000,- celkové rnýše CZK 45244782, do 

platné Údaje ke dni: ]-3. května 2OL504:46

oddíl C, vložka 21648

česlcých) Sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíce korun s ,
příslušenstvím pohledávky vzniklé od 18. 3. 20].1 do 31. 8.2026a budoucí 

(slovy:do celkové výše CZK 74344 000,- 
Sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíce korun česloých).

práva: Datum vzniku zástavního 19. dubna 201_1-

Základní kapitáI: 32769 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: '

Počet 1členŮ statutárního orgánu: 
podřídila postupem podle 777 Obchodní korporace odst.se zákonujako celku § 

zákona č.9al2OL2 společnQstech a družstvech.5 Sb., o obchodních 

platné 212Údale ke dni: 13. května 2oI5 o4:46
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