Příprava
pro rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
VÝTAHY MORAVIA CZ spol. s r.o. IČ 25908405, sídlo Sladkovského 659/40, Olomouc,Holice
Dne 20.8.2019 v notářské kanceláři JUDr.Pavla Hutáka formou notářského zápisu učinil jediný
statutární orgán jako jediný společník společnosti VÝTAHY MORAVIA CZ spol. s r.o. toto rozhodnutí:
1. Odštěpením z majetku Výtahy do majetku Ludia přechází tato nemovitá věc:
- jednotka č. 781/1 byt, v budově Olomouc č.p. 781, bytový dům v obci Olomouc, katastrální
území Nové Sady u Olomouce, která stojí na pozemku parc. č. st. 577,
- spoluvlastnický podíl o velikosti 400/107848 na společných částech budovy č.p. 781, bytový
dům v obci Olomouc, k.ú. Nové Sady u Olomouce, která stojí na pozemku parč. č. st. 577,
- spoluvlastnický podíl o velikosti 50/13481 k pozemkům parc. č. st. 577, č. 359/1, v k.ú. Nové
Sady u Olomouce,
přičemž všechny uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV č. 5792 (jednotka), LV č. 5687 (budova,
pozemky) pro obec Olomouc, katastrální území Nové Sady u Olomouce.
Práva a závazky týkající se domu, bytové jednotky a pozemků uvedených shora přecházejí ze
společnosti VÝTAHY MORAVIA CZ spol. s r.o., IČ 25908405, sídlo Sladkovského 659/40,
Olomouc, Holice na společnost LUDIA Olomouc spol. s r.o., IČ 64608492, sídlo Dolní nám. 18,
Olomouc.
Strana převádějící prohlašuje, že je oprávněná s výše uvedenými nemovitými věcmi nakládat a že
je ke dni převodu nezcizila.
Současně na společnost Ludia přechází práva a povinnosti včetně povinností daňových, které
vyplývají z vlastnictví jmenované nemovité věci.
2. Rozhodl o přijetí projektu odštěpení v této věci
3. Doporučuje společnosti LUDIA Olomouc spol. s r.o. IČ 64608492, sídlo Dolní náměstí 170/18
Olomouc přijmout na valné hromadě odštěpení shora vyčleněním do společnosti Ludia spol. s
r.o., když ve společnosti Ludia spol. s r.o. Je majoritním společníkem a jediným jednatelem
V Olomouci dne 7.června 2019
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