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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl Dr, vložka 4207

Datum zápisu: 28. července 1998

Spisová značka:  vedená Dr 4207 u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Bytové družstvo CHODOV

Sídlo: Praha 4, Valentova 1733/3

Identifikační číslo: 256 83 969

Právní forma: Družstvo

Předmět
podnikání:

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, pokud vedle
pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány i jiné než základní
služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytových a
nebytových prostor

Statutární orgán: :předseda družstva
Mgr. Tomáš Vávra, dat. nar.  15. září 1972
Praha 4 - Chodov, Valentova 1732/1,  PSČ 149 00
den vzniku funkce:  28. března 2012
den vzniku členství: 28. března 2012

:místopředseda
Melanie Holasová, dat. nar.  18. července 1956
Praha 4 - Valentova 1733/3,  PSČ 149 00
den vzniku funkce:  3. dubna 2007
den vzniku členství: 21. března 2007

:člen představenstva
Magda Kopecká, dat. nar.  23. září 1980
Praha 4, Valentova 1733,  PSČ 149 00
den vzniku členství: 31. března 2010

:člen představenstva
PhDr. Blanka Novotná, dat. nar.  21. října 1961
Praha 4 - Chodov, Valentova 1733/3,  PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. března 2012

Způsob jednání: Statutárním a výkonným orgánem je představenstvo, které má
p ě t členů.
Družstvo zastupuje předseda, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda. Právní úkony, pro které je předepsána písemná
forma, podepisuje předseda představenstva event. místopředseda)
spolu s jedním z dalších členů představenstva a to tak, že k
vytištěnému, nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu družstva
a
svým jménům s vyznačenými funkcemi připojí svůj podpis.
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Základní členský
vklad:

5 000,- Kč 

Zapisovaný
základní kapitál:

50 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze
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