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N O T Á Ř S K Ý      Z Á P I S

sepsaný dne dvacátého sedmého října roku dva tisíce dvacet dva (27.10.2022) JUDr. Josefem
Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava,
Milíčova 1670/12, na místě samém v sídle Magistrátu v Ostravě, Moravské Ostravě,
Prokešovo nám. č. 8, o právním jednání účastníka, kterým je:  --------------------------------------

- Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8,
PSČ 729 30,  IČ 008 45 451, základní územní samosprávné společenství občanů zřízené
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, které zastupuje primátor pan Ing.
Tomáš  M a c u r a , MBA, nar. nar. 6. května 1964, trvalý pobyt na adrese bydliště Na
Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, který svoji totožnost prokázal
platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán.  -------------------------

----- Pan Ing. Tomáš Macura, MBA v souladu s usnesením číslo 2173/ZM1822/36
Zastupitelstva města, které na svém zasedání dne 14.9.2022 za přítomností 49 členů
z celkového počtu 55 členů (hlasováním 38 hlasů pro, 3 hlasy proti, 4 hlasy se zdržely, 4 hlasy
nehlasovaly)  rozhodlo o založení obchodní společnosti DKMO  s.r.o. a schválilo
zakladatelskou listinu společnosti, učinil před podepsaným notářem  t u t o :  -------------------
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ZAKLADATELSKOU LISTINU

společnosti

DKMO s.r.o.

I.
Založení společnosti

Zakladatel, statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO: 008 45 451, zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,
na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 2173/ZM1822/36 ze dne 14.9.2022  a
podle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), zakládá touto
zakladatelskou listinou společnost s ručením omezeným.  --------------------------------------------

II.
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: DKMO s.r.o.  ---------------------------------------------------

2. Sídlem společnosti je: Ostrava.  ---------------------------------------------------------------------

III.
Společníci

Jediným společníkem společnosti je statutární město Ostrava, se sídlem na adrese Prokešovo
nám. 8, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 729 30, IČ 00845451.  ----------------------------------

IV.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  -------------------------------------------------------------

V.
Předmět  podnikání

 Předmětem podnikání společnosti je:  ------------------------------------------------------------------

Živnost volná ---------------------------------------------------------------------------------------------
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   ------------------
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Obory činností:  ------------------------------------------------------------------------------------------
- Zprostředkování obchodu a služeb,  ----------------------------------------------------------
- Velkoobchod a maloobchod,  -----------------------------------------------------------------
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,  -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých,  --------------------------------------------------------
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,  ----------------------------------------
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.
Základní kapitál, podíl, výše vkladu , způsob a lhůty splácení vkladu, správce vkladu

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Tento
základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem.  ---------------------------------------------------

2. Podíl jediného společníka činí 100 %.  ------------------------------------------------------------
3. Peněžitý vklad jediného společníka činí 200.000,-- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých).
4. Tento peněžitý vklad ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) je jediný

společník povinen splatit do třiceti (30) dnů od založení společnosti na zvláštní účet u
banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti.  -----------

5. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splacen takto:  ----------------------------
a) 50 % do třiceti (30) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, --------------------------
b) 50 % do jednoho (1) roku od uvedeného dne převzetí vkladové povinnosti.   ----------

6. V případě převzetí vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem musí být nepeněžitý vklad
do společnosti vnesen bez zbytečného odkladu po převzetí závazku, nejdéle však do
patnácti dnů.  -----------------------------------------------------------------------------------------

7. V případě prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen zaplatit
společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky.  --------------------------------

8. Správcem vkladu je první jednatel společnosti:   -------------------------------------------------
Mgr. Jan Žemla, dat. nar. 6. srpna 1981, bytem č.p. 371, 679 76 Drnovice.  -----------------

VII.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:  valná hromada  -------------------------------------------------------------
jednatel  ---------------------------------------------------------------------

VIII.
Valná hromada

1. Kromě působnosti svěřené valné hromadě právními předpisy nebo i jinými ustanoveními
této zakladatelské listiny přísluší také tato působnost:  -------------------------------------------
a) schvalovat koncepci rozvoje podnikatelské činnosti společnosti a její změny,  -----------
b) rozhodovat o převodu a pachtu obchodního závodu nebo jeho části,   --------------------
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c) udělovat souhlas jednateli k nabytí a převodům nemovitého majetku,  --------------------
d) rozhodovat o změně obsahu zakladatelské listiny,  ------------------------------------------
e) rozhodovat o zrušení společností s likvidací i bez likvidace, rozhodovat o jmenování,

odvolání likvidátora,  ----------------------------------------------------------------------------
f) v případě rozhodnutí o zrušení společností s likvidací schvalovat konečnou zprávu

likvidátora spolu s účetní závěrkou a návrhem na použití likvidačního zůstatku,   -------
g) rozhodovat o nabývání a zcizování účasti na osobách.  -------------------------------------

2. Rozhodování mimo valnou hromadu je vyloučeno.  ---------------------------------------------
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných

orgánů společnosti.  ---------------------------------------------------------------------------------
4. Má-li společnost jediného společníka, působnost valné hromady vykonává jediný

společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít
písemnou formu a musí být podepsáno společníkem nebo v případech stanovených
zákonem musí mít formu veřejné listiny.     -------------------------------------------------------

5. Jediný společník je oprávněn požadovat, aby se rozhodování jediného společníka při
výkonu působnosti valné hromady účastnil jednatel. Písemné rozhodnutí jediného
společníka musí být doručeno jednateli společnosti.  --------------------------------------------

6. Smlouvy, uzavřené mezi společností a jediným společníkem (pokud tento společník jedná
rovněž jménem společnosti) vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, ledaže
se jedná o smlouvy uzavřené v rámci běžného obchodního styku a za obvyklých podmínek.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.
Jednatel

1. Společnost má jednoho jednatele, který ji zastupuje ve všech záležitostech samostatně.  ---
2. Jednatel společnosti má postavení statutárního orgánu.  ----------------------------------------
3. Prvním jednatelem společnosti je:  -----------------------------------------------------------------

Mgr. Jan Žemla, dat. nar. 6. srpna 1981, bytem č.p. 371, 679 76 Drnovice.  ------------
4. Za společnost se jednatel podepisuje tak, že k plné obchodní firmě společnosti připojí svůj

podpis, popřípadě i údaj o své funkci.  ------------------------------------------------------------
5. Jednatel může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným valné hromadě.

Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí
uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, nebude-li vyhověno žádosti jednatele o
zánik funkce jiným okamžikem.    ------------------------------------------------------------------

6. Jednatel není oprávněn jménem společnosti bez předchozího schválení valnou hromadou
společnosti činit jakékoliv právní jednání, jehož důsledkem je:  --------------------------------
 nabytí nebo převod nemovitých věcí,  --------------------------------------------------------
 nabytí nebo zcizení účasti na jiných obchodních společnostech a na ostatních

právnických osobách.  --------------------------------------------------------------------------
7. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních

korporacích.  -----------------------------------------------------------------------------------------
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Hospodaření společnosti

X.
Účetní období

1. Účetní období jsou shodná s příslušnými kalendářními roky.  -----------------------------------
2. První účetní období začíná dnem, kdy společnost vznikla a končí 31. prosince téhož roku.

XI.
Rezervní fond a jiné fondy

1. Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet nebo doplňovat rezervní
fond. O použití nebo zrušení již vytvořeného rezervního fondu ze zisku společnosti,
rozhodne valná hromada.   --------------------------------------------------------------------------

2. Rozhodnutím valné hromady lze zřídit z čistého zisku společnosti fond nebo více fondů.
Takové fondy může společnost používat podle svého uvážení v souladu s jejich účelem a
způsobem určeným v příslušném rozhodnutí.  ----------------------------------------------------

XII.
Použití  zisku společnosti, řešení ztrát

1. Čistý zisk vykázaný řádnou účetní závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodu daní a poplatků se
použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:  --------------------------------------
a) k přídělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,  -------------------------------------------
b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,  ---------------------------------------------
c) k rozdělení mezi společníky, a to v poměru jejich obchodních podílů.  -------------------

XIII.
Zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady:  --------------------
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému

vkladu,  ------------------------------------------------------------------------------------------
b)  z vlastních zdrojů,    ---------------------------------------------------------------------------
c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a), b).   -------

XIV.
Snížení základního kapitálu

1. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné
hromady v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.   --------------------

2. Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení
základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.  --------------------------------------------
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Dispozice s podílem

XV.
Podíl, převod podílu

1. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl
připadající k výši základního kapitálu. Na podíl jediného společníka připadá vklad ve výši
200 000,-- Kč.   --------------------------------------------------------------------------------------

2. Podíl společníka je podíl základní. Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  -------------
3. Jediný společník může bez souhlasu valné hromady převést svůj podíl na jinou osobu. -----
4. Bude-li mít společnost vice společníků, lze podíl převést na jiného společníka nebo i na

jinou osobu. K převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu je
zapotřebí souhlasu valné hromady.    --------------------------------------------------------------

Zrušení a zánik společnosti

XVI.
Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje:  -------------------------------------------------------------------------------
a) rozhodnutím valné hromady,  -------------------------------------------------------------------
b) rozhodnutím soudu,  -----------------------------------------------------------------------------
c) dalšími způsoby dle příslušných právních předpisů.  ------------------------------------------

2. Na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady může být
společnost zrušena s likvidací nebo bez ní.  -------------------------------------------------------

3. Při zrušení společnosti s likvidací jediný společník v působnosti valné hromady jmenuje a
likvidátora společnosti.  -----------------------------------------------------------------------------

4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  --------------------------------------

Účast ve společnosti, zánik členství, vypořádání

XVII.
Účast ve společnosti

Účast ve společnosti lze nabýt převodem podílu. Převádět lze nejen podíl, ale i jeho díly. Každý
společník však může mít pouze jeden podíl.  -----------------------------------------------------------

XVIII.
Zánik účasti

Účast ve společnosti zaniká zánikem bez právního nástupce, vyloučením, dohodou o ukončení
účasti, převodem podílu, popř. jiným způsobem dle příslušných právních předpisů.  --------------
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IX.

Závěrečná ustanovení
Vztahy listinou neupravené

1. Vztahy touto listinou výslovně neupravené podléhají režimu obecně závazných právních
předpisů.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Veškeré změny či doplňky k této zakladatelské listině musí být učiněny po schválení všemi
společníky.  -------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro sepsání notářského zápisu

----- Potvrzuji, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu
s právními předpisy.  --------------------------------------------------------------------------------------

----- Potvrzuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.  -----------------------------------------------------------

----- Potvrzuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní
jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.  -------------------------------------------------------------

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka přečten, jím po přečtení
schválen a zástupcem účastníka a notářem vlastnoručně podepsán.  --------------------------------

---------------------------------------------- Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.  --------------------------
---------------------------------------------- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r.  ------------------------
---------------------------------------------- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S.  -----------



.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 27.10.2022 pod číslem NZ 605/2022.

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.10.2022
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