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mlouva o převodu části podílu

ve společnosti ProjektověCZ s.r.o., IČ 29460581

e sídlem Kukučínova 799/ 10, 709 00 Ostrava Hulváky

ve ene v obchodním rejstříku u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 55199

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 619 89 100

zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

č.ú.: _vedený u ČSOB Ostrava

veřejná vysoká škola dle zákona č. 11 1/1998 Sb.

(dálejen převodce) na stranějedné

a

Zdeněk Solnický

Narozen: _l989

Bytem: _Ostrava, 70030

(dálejen nabyvatel) na straně druhé

se dohodli na této smlouvě

Převodce převádí touto smlouvou dále specifikovanou část svého základního podílu ve společnosti

Projektově.CZ sro, IČ: 29460581, se sídlem Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava Hulváky, vedené v

obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 55199, na nabyvatele. Výše převáděné části podílu ve

společnosti činí 9 % - představuje převodcova práva a povinnosti a jim odpovídající účast na společnosti, a

připadá na ni vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 18.000; Kč, který byl zcela splacen. Valná

hromada společnosti udělila v souladu se společenskou smlouvou společnosti souhlas s rozdělením podílu

převodce na dvě části ve výši každé této části 9 %, přičemž na každou z těchto dvou částí připadá vklad do

základního kapitálu společnosti ve výši 18.000,- Kč, a dále valná hromada udělila mimo jiné souhlas

s převodem jedné této části podílu na nabyvatele. Nabyvatel tuto část podílu přij ímá.

II.

Smluvní strany se dohodly, že převodce převádí svou uvedenou část podílu na nabyvatele za dohodnutou

úplatu ve výši Kč 125.000,- (slovy stodvacetpěttisíc korun českých). Nabyvatel je povinen uhradit úplatu dle

předchozí věty tohoto bodu smlouvy bezhotovostním převodem na účet převodceuvedený v záhlaví této

smlouvy, ato do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
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ProjektověCZ s.r.o.

Kukučínova 10

709 00 Ostrava

Czech Republic

Převod části podílu nabývá účinnosti vůči společnosti Projektově.CZ s.r.o. dnem doručení této účinné

smlouvy s úředně ověřenými podpisy společnosti Projektově.CZ s.r.o.

Nabyvatel se tímto zavazuje dodržovat veškerá ustanovení společenské smlouvy o založení společnosti

Projektově.CZ sro, IČ 29460581, včetně všech jejích změn a dodatků.    
info@projektove.cz

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kdy jeden exemplář obdrží převodce, jeden nabyvatel, jeden

společnost Projektově.CZ s.r.o., a jeden exemplář bude podán jako příloha na Krajský soud v Ostravě,

oddělení obchodního rejstříku. k návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, který podá společnost

Projektově.CZ s.r.o. bez zbytečného odkladu po nabytí účinků převodu části podílu dle této smlouvy vůči

společnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv na základě

zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění ve smyslu předchozí věty

zajistí dle dohody smluvních stran převodce.

\

v Ostravě, dne 2019

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

VŠB — TU Ostrava

převodce

IČ: 29460581

DIČ: 0229460581

V Ostravě, dne 2019

 

Zdeněk Solnický

abyvatel
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Overem —- legalizace

 

|

| |
| |

u :
:Cis100. . /2019 --------------------------------------- .

:Ověřuji, Že pan Zdeněk Solnický, datum narození .1989, bydliště Ostrava,-:

i—jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně :

„podepsal. ------------------- :

|

|

 

 

'V Ostravě dne 304.2019 ----------------------------------- -- 

 

 


