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Notářský zápis
sepsaný  na  místě  samém  v  kanceláři  místostarosty  města  na  adrese  Vratislavovo

náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, mnou JUDr.  Ladislavem Vondrákem, notářem v
Havlíčkově Brodě,  se  sídlem Havlíčkův  Brod,  Sázavská 430,  dne …………. roku dva tisíce
osmnáct (……………).

Dostavilo se

Město Nové Město na Moravě se sídlem na adrese Vratislavovo náměstí 103, 592 31
Nové Město na Moravě, identifikační číslo 002 94 900, které zastupuje místostarosta města
Stanislav Marek, narozený .........., bydliště a trvalý pobyt .............

(přičemž  existence  a  identifikační  údaje  uvedené  obce  a  totožnost  uvedené  fyzické
osoby mi byly prokázány),

jenž prohlašuje, že všichni účastníci jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je notářský zápis,

a bylo s ním sepsáno toto

rozhodnutí jediného společníka  

společnosti Novoměstské služby s.r.o.

Za prvé:

Město Nové Město na Moravě se sídlem na adrese Vratislavovo náměstí 103, 592 31
Nové Město na Moravě, identifikační číslo 002 94 900, které zastupuje místostarosta města,
(v  souladu  s  usnesením  Zastupitelstva  města  Nové  Město  na  Moravě  číslo  ........  ze
dne ...........  dle § 84 odstavec 2  písmeno e)  zákona o obcích,  které schválilo  uvedenou
změnu zakladatelské listiny)

rozhodlo jako jediný společník společnosti Novoměstské služby s.r.o. se sídlem
Soškova 1346,  592 31 Nové Město na Moravě,  identifikační  číslo 030 22 641,  zapsané do
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v  oddíle C vložka číslo 82929, takto:

Schvaluje se tato změna zakladatelské listiny společnosti Novoměstské služby s.r.o. 

Dosavadní  znění  druhého  odstavce  článku  druhého  zakladatelské  listiny
společnosti Novoměstské služby s.r.o. 

Sídlo společnosti je: Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31. 

se nahrazuje tímto novým zněním: 

Sídlo společnosti je: Nové Město na Moravě, Hornická 1495, PSČ 592 31.



Za druhé:

JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě,   podává dle ustanovení § 70 a
70a zákona číslo 358/1992 Sb. o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu toto

vyjádření:

a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se
kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,

b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku),

c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného
rejstříku  (obchodního  rejstříku)  zvláštní  právní  předpis,  a  splnění  těchto  formalit  bylo  notáři
doloženo.

O  tom  byl  tento  notářský  zápis  sepsán,  místostarosta  města  si  jej  přečetl,
prohlašuje, že město Nové Město na Moravě jej v plném rozsahu schvaluje a poté byl
tento notářský zápis místostarostou města i podepsán.

____________________

za Město Nové Město na Moravě

Stanislav Marek, místostarosta 


