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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 124486

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

6. srpna 2021
C 124486 vedená u Krajského soudu v Brně
Brave Designers s.r.o.
Kaštanová 392/8, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
117 27 241
Společnost s ručením omezeným
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s
následujícími obory činnosti:
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a
zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
Poskytování technických služeb

Předmět činnosti:
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Správa vlastního majetku
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:
jednatel:
VLADIMÍR DUFEK, dat. nar. 18. listopadu 1976
Rostislavovo náměstí 59/7, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku funkce: 6. srpna 2021
jednatel:
RADEK MOŘICKÝ, dat. nar. 17. prosince 1974
Bohuslavice 4328, 696 55 Kyjov
Den vzniku funkce: 6. srpna 2021
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

DAVID VÁGNER, dat. nar. 28. září 1977
č.p. 126, 683 33 Milonice
Den vzniku funkce: 6. srpna 2021
3
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.
VLADIMÍR DUFEK, dat. nar. 18. listopadu 1976
Rostislavovo náměstí 59/7, Královo Pole, 612 00 Brno
Vklad: 400,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/3
RADEK MOŘICKÝ, dat. nar. 17. prosince 1974
Bohuslavice 4328, 696 55 Kyjov
Vklad: 400,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/3
DAVID VÁGNER, dat. nar. 28. září 1977
č.p. 126, 683 33 Milonice
Vklad: 400,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1/3
1 200,- Kč
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