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Krycí  list
k zadáni veřejné zakázky malého rozsahu

Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP

Rekonstrukce ZS Dolní Jircany č. p. 12, na pozemku

p. č. st. 15, k. ú. Dolní Jirčany
Obchod ni firma' KLD  servis  K. f. o.

!C uchazeče:

Sidto / bydljšíé  uchaíece

Zápis v  obchodním/jiném  rejslRky

Praha 2. Mácl'iuva'1311'21, PSČ 12000

Telefon / E-mai! /

Spisová  značka:  C  136128  vedená  u  Městského  soudu  v  Praze

1-420 777 778 700. karel. jira°, @vt>lny. cz

l Jméno a podpis uchazeče / zástupce  | Karel Jiras

.  ^ífsc  u;>
SXtiťif'

-RIC-tZ^^'1'^

Uchazeč podpisem na tomto krycím  lislu současně prohlašuje, že-^e v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentaci  a  soutěžnimi podmínkami,  ze jsou mu veškerá uslanovení  srozumitelná  a  jasná, a  že se
soLitéznimi podmínkami  a  zsdávaci rfokumenfací  souhlasi ^  respektuje  ji a  ze jo vazňn celýrr obsahem
nabídky po celou dobu ÍJŘIIL! zadái-aci Ihůly.



Tento yýp[s l wh>jnych   j>8iliů elektrnnicliy  podepsaf  "MĚSTSKÝ SOUO V PRAZE  [IČ 002^660]"  itnc 9. 10. 2D19 v  10:M:S2.
epVi(t;tíy6ms+íLMpqi)0<ynKpkw

Výpis

7. obchodního  rejstříku,  vedeného
Mostským  soudem v  Praze

oddíl C, vložka 136128

28. března  2008

C 136128 vedená u  Městskéfio soudu v  Praze

Ki-D seryiss-r.o,

Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 12000
283  61  717

Spoiečnost s ručením  omezeným

Datum vzniku a zápisu:
Spisová  značka:

Obchodní  firma:

Siálo:

ÍďentifikačnĚ číslo:

Právní  lorma:

Předmět  podnikání:

Statutární orgán:
Jednatel;

Způsob  jednání:

SpoieÉnfcí:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál;

Ostatní  skutečnosti:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  l až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, Jejich změn a odslraňováni

KAREL JIRAS, dat. nar.  14. května 1970

Máchova 431/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku lunkce:  28. března  2008

Jednáte! zastupuje Společnost samostatně.

KAREL JIRAS,  dal. nar.  14. května  1970

Máchova 431/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Vklad;  200 000, -  Kč

Splaceno:  100%

ObctodnĚ podíl:  100%
200 000, -  KČ

Splaceno: 100%

Obchodní  korporace  se podřídila  zákonu jako celku postupem  podle § 777 odst.
5 zákona c. 90/2012 Sb.. o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 9. října  2Q19 03:36
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

čisto  9571

vydané

Českou komorou autorizovaných iiizenýrů a techniků
činných ve výstavbS

podle akám ťNR 6. 360/19W Sb.

Václav Fiala

jméno a prijmeni

450728/088
rodné číslo

J>

autorizovaným  technikem

vobom

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKATTje veden pod čísleni

0400812

a je oprá\Ti&ti  uplvat autorizaCm razítko, jehož kontrolní  otisk
je uveden  zde:

Autorizace je udělena ke dni  7.2. 95



Seznam reaiteovanýcň  Název zakázky: Kiirotinum -  SBZ- Rekonstrukce  kotelny B  výménStových stanic
-  Klimatizace

Zadavatel;  Uniwaltň  Kartová

Funkce: výkon TDI

Název aaikázky:  Oprava  pátehifch  rozvodů  laburatuň  a  pracoven  v  budové C4

Zadavatel:  Akademie  věd, Ústav chemichých  procesů

Funkce: výkon TU!

Náz<v Mkitzky:  Ftekonstnjkce  alektiroinatalace  a výměna osvétlent

Zadáváte!:  VO&ON a SPŠ odévni

Funkce: výkon TDI



k zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Technický dozor stavebníka,  koordinátor BOZP

Rekonstrukce ZS Dolní Jirčany č. p. 12, na pozemku
p.6. st. 15, k. ú. Dolní Jirčany

Uchazeč:

KLD servis s. r.o.
Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 12000
IC: 28361717

KUO, servis s. r. o;
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Krycí  list
k zadáni veřejné zakázky malého rozsahu

Technický dozor stavebníka,  koordinátor BOZP

Rekonstrukce 2S Dolní Jirčany č. p. 12, na pozemku

p.6. st. 15, k.ú. Dolní Jirčany
Obchodní firma: KLDsen/iss. r. o.

!C uchazeře:

Sídlo/bydfiité  uchazeče

Zápis vcbďiodním /jiném rejstfiku

Telefon/E-mai!/

Celková cena

2. 836171

Praha  2, Machova  431 r21,  PSČ 12000

Spisová  značka:  C  13612B  vedené  u  Méslského  soudu  v  Pra;'e

<-420 777 778 700. kafe[. jiraa@vo!ny  cz

Cena v Ke bez DPH DPH v Kč CenavKčsDPH

395. 000, -  KČ 82. 950,. Ke

-L

477. 950 Kč

Jméno a podpis uchazeie / zástupce  | Karel Jiras

Dafum a razítko a podpis 9. 10. 2019
. '-KID servis  s. r,

.^ybo'/s';^-"--
5  2^0  fr, -?y-

í. ;285é^17
~~R?ť:'C2?^?S' 1.}^-....... -............................

Uchazeč podpisem na touto krycím listu současně pnohlašuje. žg"se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentaci  a  soutěžními  podmínkami,  že jsou mu veškerá ustanoveni  srozumitelná  a  jasná, a  že se
sou1Ěžn;Tii podminkami  a  zadávací  dokumentaci  souhlasí  a  rssEiaktuje ji a  že je va^án celýn- obsahem
nabidky po ceiou dobu běnu zadávací  !.lůly



PŘIKAZNÍ SMLOUVA
u?8vřena, dJe^213CLA^?Ldílu?^dJj!J. p^č3iis^h^^^c, ^^2"OJ. 2^^^^^

Článek l
Strany smlouvy

Příkazce
ObecPsáry  IC: 00241580
Pražská 137  DIČ:
252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních:  Bc. Milan Vácha, starosta
tel. :  241 940 454
Zastoupená  ve věcech technických;  Renáta Sedláková
tel. :  602754834
(dále Jen "příkazce")
na jedné straně

Přikazník

KLD servis s. r. o.

Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 12000
IC  28361717
DIČ  CZ28361717

Číslo účtu  27-2000807399/0800
Zastoupený Karlem Jíra sem
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Článek 2
Strany této smlouvy se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanovenEch podle § 2430
obé. záH, dohodly na této smlouvě:

Článek 3
Předmět smlouvy

př6dmétem  ítío  smlouvy je obstarání záležitosti pfikazce přikazníkem,  kdy se pnkazník zavazuje
zajistit pro přikazce  inženýrskou  činnost spočívaJEcí  ve výkonu leciinického dozorti stavebnika
(dále jeo TDS) a  koordinátora BOZP a to při realizaci níže uvedené stavby:
Název stavby

"Rekonstrukce ZS Dolni Jirčany c.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, ku Dolní JÍrčany."
To vše v rozsahu a za podmínek, jak dáie v této smlouvě stranami dohodnuto.
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2.  Dále je předmětem  této smlouvy  dohoda  smluvních  stran  o  plné moci,  o  ceně,  právech a
povinnostech smiuvnich stran.

3.  Příkazce urféluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obe. zákoníku přikaznikovs plnou moc,
dle niž je priliazník  oprávněn'

a)  obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho učet práce a výkony inženýrské
činnosti, spočfvajfci a mající  souvislost s výkonem technického dozoru stavebníka

(TDS} koordinátora BOZP na stavbě, v  rozsahu dohodnutém v ct. 5 této smlouvy
b)  ke všem právním úkonům, které príkazník bude činit jménem prikazce

v  rámci dohodnutého rozsahu TOS a koordinátora  BOZP

c)  veškeré právní úkony, které uéini prikazník  ns zákiadě této smlouvy, musí  být
označeny tak, že je príkaznik činí jménem přfcazce (tj. v jeho zastoupení),

d)  jednat jménem příkazce  s příslušným!  orgány statni správy, ostatními
orgány a  ostatními  subjekty ve všech záležitostech, spojených s výkonem TDS a
koordinátora  BOZP

Článek 4
Dohodnutý  rozsah inženýrstié  činnosti

1,  Pnkazník  se  zavazuje  zajistit  pro  příKazce  Inženýrskou  činnost,  spojenotj  svýitonem  TDS a
koordinátora B02P při realizaci a dokončeni stavby označené výše, jeho jménem a na jeho účet, a to
od zahájeni stavby,  až do dokončeni  stavby, přičemž  závazek příkaznika  z této smlouvy  je splněn
dnem  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  stavby  mezi  zhotovitelem  a  pnkazcem  jakožto
objednatelem a zároveň investorem.

2.  Přikazník  se při výkonu TDS zavazuje:
a)  kontrolovat  dodržováni podmínek  stavebního  povolení,  pepř. opatřeni orgánu
stavebního  dohledu

fa)  dbát dodriovánj postupu stavby s projeklovou  dokumentací  zpracovanou  pro
provedení stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickým
normami, předepsanými techno!ogickými postupy a s uzavřenou smlouvou o
dílo

c)  v případě  potřeby  požadovat  systematické  doplňování  a  dopracování  projektové
dokumentace  pro provedeni stavby

ct)  provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných
podkiacfů s faktur, předkládaných zhotovitelem, Jejich soulad s uzavřenou
smlouvou  o dílo a tyto předávat příkazci  k likvidaci

e)  provádétkontrolutěchcástístavebnichdodávek. kterébudoudalsim  postupem  zakryty
a nebo se stanou nepřístupnými,  a to formou zápisu do stavebního  deníku

T)  provádět kontroiu  správnosti  předepsaných  nebo  dohodnutých  zkoušek  materiálů
konstrukcí s prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifíkái,
atest, prohiásenf o shodě, atd.)

g)  kontrolovat  postup  prací  zhotoviteie  dle  dohodnutého  časového  harmonogramu a
uzavřených smluv

h)  účastnit se kontrolních dnů na stavbě v četnosti zpravidla 1x týdně
t)  navrhovat ve prospěch příkazce  hospodárná opatřeni či omezení hrozícícli  škod
j}  provádět průběžné zápisy ve stavebním  deníku  o  okolnostech,  majících  význam pro

způsob prováděni stavby a kontrolovat vedení  stavebního  deníku v souladu se stavebním
zákonem a prováděcí vyhlášky

3.  Příkaznik se při výkonu koordinátora 80ZP zavazuje:
a)  zpracovat pián bezpečnosti práce na staveniětl
b)  celkové posoudit zajištěni BOZP a  PO při pracovních  postupech
c)  zajistit ohlášeni stavby na inspektorátu práce
d)  koordinovat bezpečnost pří  práci všech zhotovitelů a spolupracovníků
e)  kontrolovat celkové zabezpečeni staveniště
f)  sledovat a dokumentovat dodržování zpracovaného plánu BOZP
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g}  vyhledávat nedostatky a  navrhovat jejich odstranění
h)  podílet se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací,

Článek 5
Povinnosti  pnkaznika  v  souvislosti  se zařizováním  záležitostí

příkaznik se zavazuje zahájit výkon TDS a koordinátora BOZP, na stavbě počínaje dnem 17. 10.2019 a
tuto činnost vykonávat až do dokončení stavby (předpoklad do 31.5.2020).

2.  Veškeré podklatíy a věci převzaté od príkazce (napf. posudky a projektová
dokumentace) Jakož i předaná rozhodnuti, jsou vlastnictvím príkazce a příkazník je
povinen je při skončeni této smlouvy vrátit príkazci.

3.  Príkazník  je při zsrizování zgleíitosti povinen:
a)  postupovat s náležitou odbornou péči
b)  vykonávat činnost die prísfusných ustanovení této smlouvy v souladu s pokyny přikazce,

ať již výslovnými,  nebo těmi, které zná či musf znát, a to v souladu s účeiem, kterého má
být zařízením  záležitostf dosazeno a  který je příkazníkovi  znám

c)  oznámit pnkazcl všechny okolnosti, které zjistil pn zanmranl záležitosti a již mohou mít
viiv na změnu jeho pokynů, nedojde-il  ke změně pokynů na základě sdělení  příkazce,
postupuje pnkazník podle původních pokynů príkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit
záležitosti a dosáhnout účelu této smlouvy

4.  Zjistf-li prikazník, že pokyny přikazce jsou nevhodné, či neůéelné při zařizování záležitostí, je na to
povnen^pnkazce upozornit. Bude-ii v tomto případě príkazce na zařízeni záležitosti dle svých pokynů
trvat, má příkaznlk právo;

a)  ve vyřizováni záležitosti pokraéovat dle původních  pokynů příkazce,  přičemž na druh

b|
zařízení  záležitostí  a za vady jim poskytované službě příkazci
v  případe  pokračováni vzanzováni záležitosti požadovat na príkazcl,  aby své setrváni na
původních poltynech potvrdil pfikaznikovJ písemně
odstoupit od smlouvy, přičemiž tímto není dotčeno právo prikazníka na výplatu pomérné části
sjednané odměny, s ohiedem na rozsah vykonané práce

5.  Příkazu  k je povinen upozornit prikazce  na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny
odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co'danou
skutečnost zjistí. Bude-li v tointo připad& příkazce trvat na svých pokynech, Je
příkazník  oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.  Přikazník  je povinen pravidelně ififormowat přikazce o  postupu vyřizováni záležitosti.

příkaznik  Je povinen předat po vyřízeni  záležitostí bez zbytečného odkladu věci nebo
plnění, které za něho prevza! při vynzovánl záležitosti

Článek 6
Povinnosti  přikazce

Přikazceje povinen předat vťas přikazníkoví  věci 3 informace, jež jsou nutné k zařízení  záležitosti.
^PFikazceje povinen poskytovat prikazníkovi  nezbytnou součinnost potřebnou  pro
řádné vynzení záležitostí, která je předmětem této smlouvy.

Článek 7
Odména příkazníka

Příkazník  má nárok na odměnu za svou činnost pro přikážeš,
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Za vyřízení  záležitostí  pro príkazce,  která je pferimětem léto smtouvy,  obdrží  prikaznik odménu
stanovenou v dohodnuté výši částkou 395. 000, -  Kč bez DPH +  21% DPH tj.  477.950,. Kč včetně
DPH, přičemž sjednaná doba prováděni se predpoktádá do 31. 5. 2020.
Odměna prikazníka  je spiatná na základe měsíčních  dflčjch faktur, vystavených příkaznikem.  které
odsouhlasí příkazce a bude hrazena převodem na účel příkazníka.
Po dokončeni prací, stanovených v či. 3, je oprávněn príkazník  vystavit prikazci konečnou fakturu
dc výše sjednané smluvní  částky,
V případě prodloužení doby prováriěnf, maximálně vsak do 30.6.2020, obdrží pfíkaznik poměrnou
část odměny sjednané v odst. 2. tohoto článku, tj. 1/32 z ceikové částí<y za každý další týden
činnosti která činí 12. 344, 75, -  Kč bez DPH + 21% DPH tj.  14. 935, 94,. K5 včetně DPH.

Článek 8

Náhrada nákladů
Přikazník má také vedle ocfměny za svou činnost pro pnkazce, která je předmětem
této smlouvy, nárok na náhradu násiedujících nákladů:

a)  správní a jiné poplatky (za úřední překlady, znalecké posudky, odborná  stanoviska,
zprávy a vyjádření)

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou příkaznEkg.

Článek 9
Předměty, převzaté príkaznikem pro př(k, aa;ce

Pnkaznik je povinen předat bez zbytečného odkladu príkazci věcí, které za něj
převzal  při vyřizováni  záležitoslí.

Pnkaznik odpovídá za škodu na věcech převzatých od pfíkazce k zafízeni
záležitostí  a na věcech převzatých  pFI jejím zařizování  od třetích  osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynafoženř  odborné péi$.

Článek 10
Platnost účinnosti trvání smlouvy

1.  Tato smlouvaje  platná a účinná ode dne jejího  podpisu.
2.  Plnění dle této smlouvy započne dne 17.10.2019.
3.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním dohodnutého rozsahu

závazku prikazníkem,

Článek 11
Ukončeni  smlouvy

Tato  smlouva  konči;

1.  Uplynutím  lhůty dle el. 10 odst. 2.
2.  Výpovědi příkazce nebo prikaznika dle ustanoveni či. 12 této smlouvy.
3.  Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni ČI. 13 této smlouvy.
4.  Zánikem pnkazce nebo příkaznika bez právního zástupce.
5.  Ztrátou oprávnéní príkazníka k výkonu dohodnuté činností.

Článek 12

Ukončení smlouvy
Přikazce  Je  oprávněn  tuto  smlouvu  Kdykoliv  vypovědět  písemnou  výpovédi  adresovanou
pfíkazníkovi,  a  to v jednoměsíční  výpovědní  lhůtě, která  po6Ená  běžet prvního  dne  měsíce
následujicfho po učinění v^ovědi. Výpovéď se považuje za řádně učiněnou podáním na postu či
jinému veřejnému přepravci k doručení adresátovi -  prika2rilkovi na poslední jeho známou adresu
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(v pochybnostech se má za to, že jde o  adresu v stanovení či. 1 této smlouvy). Byla-IÍ udělena
príkazníkovi plná moc k jednání jménem přikazee se třetimi osobami, požaduje se plná moc za
odvolanou dnem ukončeni této smlouvy, rteni-li ve výpovědi nastaveno, áe plná moc je odvolána
k datu dřívějšímu  nebo s okamžitou účinnsstí. Ustanoveni obecně závazných právních předpisů o
účinnosti odvolání v plné moci vůči třetím  osobám tímto zúsíávaji nedotčena.

2.  Od účinnosti výpovědi dle ustanovení 61. 12, odstavce 1  této smlouvy je príkazník  povinen
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je vsak povinen pfíkazce upozornit na
opatřeni,  potřebná  k tomu,  aby  se  zabránilo  vzniku  škody  bezprostředné  hrozící  prikazcí
nedokončením  činnosti, souvisejřci  se zařizováni záležitostí.

3.  Pi-ikaznik je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovédét písemnou výpovědí, adresovanou přfkazci,
a  to v jednoměsíční  výpovědní  lhůtě, která počíná  běžet prvnfho  dne měsíce  následujícího  po
učiněni výpovědi. Výpověď se považuje za rádně učiněnou padáním na postu či jinému veřejnému
přepravci  k tíoručení  adresátovi -přikazci  na poslední  jeho známou adresu (v pochybnostech  se
má za to, že jde o adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy).

V případě  výpovědi učiněné prikazcem zaniká ke dni účinnosti závazek príkaznika  uskutečňovat
činnost,  ke které se zavázal. Jestliže  by tímto  porušenim  činnosti  vznikla  příkaze!  škoda,  je
pnka2ník povinen upozornit, jaká opatřeni je třeba učinit k jejimu odvrácení. Jestliže tato opatřeni
přřkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník
k tomu povinen,

Článek 13

Odstoupení od smlouvy
1.  Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pisemným prohlásenim adresovaným

druhé straně s tím, že odstoupeni je účinné doručením  předmětného prohlášenf druhé smluvni
straně. Důvodem odstoupeni  od smlouvy Je velmi vážné porušeni této smlouvy druhou smluvni
stranou,  nebo její  opakované  porušování  šlím,  že druha smluvní  strana již by!a na porušení
smlouvy upozorněna a vyzvána k Jejímu rádnému plněni a odstraněni vadného stavu.

2,  Za velmi vážné porušení  této smlouvy, Jako důvod odstoupeni od smlouvy ze strany príkazníks,  se
považuje zejména odmitnuti plné moci, neposkytnutí věci, podkladů, informaci či součinnost, která
je zapotřebí  pro splnění závazku přikazníka.

3.  Ustanoveni  či. 12 a  povinnosti  upozornit  na opatřeni  potřebná  k tomu, aby se zabránilo vzniKu
škody bezprostředně hrozící  pnkazci, jakož i  na kroky nutné koťlvráceni  bezprostředního
nebezpečí  hrozícího  právům a oprávněným zájmům přikazce se užijí analogicky.

Článek 14
1,  Přikaznik  se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a  údaje, které se dozvěděl

v  souvislosti s vyřizováním  záležitostí pro přikazce,  ledaže se  tyto  informace,  okolnosti a
údaje stanou obecné známými jinak neí prostřednictvím  přikážeš,

2. Závazek dle předchozího  ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy d!e ustanovení
el, 11 a  naši.

Článek 15
Rozhodné právo

Tato smlouva podléhá materiálnimu právu České republiky s vyloučením koNznich norem

Článek 16
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Řešeni sporu
1.  Toto ustanoveni se zásadné vztahuje na řešení  veškerých sporu, vyplývajících  ze vzniku, výkladu,

realizace a ukončení této smlouvy, jakož! veškeré vztahy bezprostředně souvisejíci (dále jen "spory").

2,  Strany se zavazují, ze veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešeni smírnou
cestou možné, může podat kterákoliv strana léto smlouvy návrh (žalobu) na řeěení sporu (rozhodnutí)
v souladu s obecně závaznými právnimi předpisy  u věcně a místně  pFislušného soudu,

Článek 17
Písemná  forma, změny, jiná ustanoveni

1.  Tato smlouva se uzavírá v  písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto ustanoveni je možno
ucinitjen v písemné formě na základe úplného a vzájemného konsenzu obou stran této smlouvy.

2.  Veškerá předchozí ať již písemná či ústní jednáni mezi stranami této smlouvy, týkající  se předmětu
této smlouvy,  pozbývají  touto smlouvou účinnosti.

Článek 18
Salvatomi  ustanoveni

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveni této smlouvy platná a účinná. Na místo neúčinného či neplatného ustanovení se použijí
ustanovení  obecné závazných právních  předpisů,  upravujícJch  otázku vzájemného vztahu smluvních
stran. Strany se pak zavazují  upravit svůj vztah  přijetím  jiného ustanovení,  které svým výsledkem
nejlépe odpovídá ustanovení neplatného resp. neúčinného.

Článek 19

Tato smlouva se vyhoíovuje ve rfvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1}vyhotovení

/  -  KLD servis'?, r, o.
Máchova 431,? t

.  13000  °-ň^2
;Č:-?^1J17

..iK-íWSSíál. S.^.

Karel Jiras, jednatel
(příkazní^

Starosta obce Bc, Milan Vácha
(príkazce)

VPraiedlia11.10.2019 V Psárech dne
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Výpis

l  olrchoctniho  rejstFíku,  vedeného
Městským soudem v Praze

oddíle,  vloZka 13C 128
Datum vzniku a zápisu: 28. března 2008
Spi sova značka:
Obchodní  firma:

sídlo;
Identtftkační  číslo:

Právní forma:

Předmět  podnikání:

Statutární orgán;
jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:

Společník:

PodB;

Základní kapitál:

Ostatní  skutečnosti:

C 136128  vedená  u  Městského  soudu  v  Praze

KLD sen/is s. r. o.

Praha 2, Máchova 431/21,  PSČ 12000

283  Gl  717  -. -. -. -.... ^-..

Společnost s ručením omezeným

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
provádění  staveb, jejich změn a odstraňování

KAREL  JIRAS,  dal.  nar.  14. května  1970

Máchova 43U21, Vinohrady,  120 00 Praha 2
Den vzniku  íunkce:  28. března  2008

Jednatel zastupuje SpoEecnost samostatně.

KAREL  JIRAS,  dat.  nar.  14. května  1970

Máchova 431/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Vklad:  200 000, -  Kč

Splaceno:  100%

Obchodní podíf:  100%
200 000, -  Kč

Splaceno:  100%

Obchodní korporace se podřídila zákonu Jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona c. 90/2012 Sfa, u  obchodních  společnostech  a  družstvech.

Uda)e piatny  ke dni- 5, fijna 201. 9 í)3. ;)6
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