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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 803

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

29. března 1994
B 803 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
476 76 639
Akciová společnost

opravy silničních vozidel
klempířství a oprava karoserií
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
obory činností:
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - velkoobchod a
maloobchod, - zprostředkování obchodu a služeb
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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
činnosti, jež nejsou živností dle živnostenského zákona:
- provozování dráhy a drážní dopravy, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
Ing. JAROSLAV MICHALÍK, dat. nar. 16. února 1968
č.p. 301, 783 16 Dolany
Den vzniku funkce: 1. ledna 2021
Den vzniku členství: 1. března 2020
místopředseda
představenstva:
Ing. PAVEL ZATLOUKAL, dat. nar. 25. listopadu 1964
Jeremenkova 960/30, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
člen představenstva:
Mgr. PETR KOCOUREK, dat. nar. 5. července 1962
č.p. 257, 783 33 Příkazy
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
Počet členů:
3
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně
Způsob jednání:
předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda
představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda
představenstva a další člen představenstva společnosti.
Dozorčí rada:
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člen dozorčí rady:
MAREK ZELENKA, dat. nar. 4. listopadu 1987
Ovesná 215/15, Hejčín, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 1. ledna 2019
předseda dozorčí
rady:
JOSEF KAŠTIL, dat. nar. 20. srpna 1985
Stiborova 632/2, Neředín, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
místopředseda
dozorčí rady:
JAROMÍR LOŠŤÁK, dat. nar. 5. října 1973
Durychova 444/3, Slavonín, 783 01 Olomouc
Den vzniku funkce: 8. dubna 2019
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
člen dozorčí rady:
MILAN FERANEC, dat. nar. 18. ledna 1964
Masarykova třída 939/56, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
člen dozorčí rady:
Ing. OTAKAR ŠTĚPÁN BAČÁK, dat. nar. 11. března 1967
Jižní 50/2, Slavonín, 783 01 Olomouc
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
člen dozorčí rady:
LADISLAV STEJSKAL, dat. nar. 28. dubna 1971
Fischerova 723/26, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 8. dubna 2019
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

RADOVAN MIČOLA, dat. nar. 15. června 1996
Fischerova 692/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 25. května 2021
7
Statutární město Olomouc
se sídlem Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 1, PSČ 771 27
Identifikační číslo: 299308

Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

17 873 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10
000,- Kč
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je spojeno 10 hlasů.
1 012 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000
,- Kč
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen 1 hlas.
179 742 000,- Kč
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady
společnosti.
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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