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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 117337

Datum vzniku a zápisu: 1. května 2020
Spisová značka: C 117337 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: KS Bus s.r.o.
Sídlo: č.p. 105, 664 81 Veverské Knínice
Identifikační číslo: 091 13 193
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
(volná živnost v rozsahu oboru činností 1-79)
Silniční motorová doprava -  osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše  9 osob včetně řidič.

Statutární orgán:
jednatel:

  ŠIMON KOTAČKA, dat. nar. 1. září 1980
č.p. 105, 664 81 Veverské Knínice
Den vzniku funkce: 1. května 2020

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně

Společníci:
Společník: ŠIMON KOTAČKA, dat. nar. 1. září 1980

č.p. 105, 664 81 Veverské Knínice

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 18.05.2020 09:10:09

Obchodní firma: KS Bus s.r.o.
Adresa sídla: 664 81, Veverské Knínice 105
Identifikační číslo osoby: 09113193
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 23.04.2020
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Šimon Kotačka (1)
Vznik funkce: 01.05.2020

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 01.05.2020
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu

nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 12.05.2020
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Šimon Kotačka (1)
Datum narození: 01.09.1980

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Rosice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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