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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Plzni
oddíl , vložka C 21978

Datum vzniku a zápisu: 7. ledna 2008
Spisová značka: C 21978 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: STAKS Group s.r.o.
Sídlo: 28. října 2026/72, Bolevec, 301 00 Plzeň
Identifikační číslo: 282 13 416
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství, topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v 
rozsahu níže uvedených oborů činnosti: 
-nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
-přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
-sklenářské práce, rámování a paspartování 
-zprostředkování obchodu a služeb
-velkoobchod a maloobchod 
-skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
-nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
-poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
-příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
-testování, měření, analýzy a kontroly 
-poskytování technických služeb 
-       výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Statutární orgán:
jednatel:

  JIŘÍ KUČERA, dat. nar. 25. června 1973
Otakara Březiny 1948/38, Bolevec, 323 00 Plzeň

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: JIŘÍ KUČERA, dat. nar. 25. června 1973
Otakara Březiny 1948/38, Bolevec, 323 00 Plzeň

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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