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Představenstvo společnosti

OZNÁMENÍ

Software602 a.s.

Představenstvo akciové společnosti

IČ: 63078236, se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044
(dále jen »společnost«)

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI
ABATIS A.S.

ALIMENTARE a.s.
IČ: 60792817
se sídlem Přerov I-město, tř. Gen. Janouška 2854/2, PSČ 750 02

činí tuto

DODATEČNOU VÝZVU AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ
ZA ÚČELEM VYZNAČENÍ ZVÝŠENÍ JEJICH JMENOVITÉ HODNOTY
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. června 2012 schválila zvýšení
základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení jmenovité hodnoty
dosavadních listinných akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnoty
na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat
jménem společnosti.

oznamuje akcionářům akciové společnosti ALIMENTARE a.s., že se na žádost
akcionáře bude konat mimořádná valná hromada společnosti ALIMENTARE a.s.,
a to dne 2. listopadu 2012 od 9.00 hodin, v sídle společnosti v Přerově I-městě,
tř. Gen. Janouška 2854/2, PSČ 750 02, v kanceláři předsedy představenstva.
Mimořádná valná hromada má navržen tento pořad jednání:
1. zahájení, prezence, volba orgánů valné hromady;
2. volba nových členů představenstva;
3. závěr.

Představenstvo tímto v souladu s ustanovením §209 odst. 2 ve spojení s ust.
§ 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku dodatečně vyzývá akcionáře, kteří jsou v prodlení s předložením listinných akcií za účelem
vyznačení nové jmenovité hodnoty, aby je předložili v dodatečné lhůtě 60 dnů
ode dne zveřejnění této výzvy.
Předložení listinných akcií a vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty lze učinit
ve shora stanovené lhůtě v pracovních dnech v úterý a čtvrtek mezi 9.00 a 16.00
hodinou v sídle společnosti. S ohledem na skutečnost, že k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty akcií je zapotřebí podpisu členů představenstva společnosti, žádáme
akcionáře, aby si za účelem předložení akcií společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty předem sjednali termín schůzky na tel. +420 222 011 215.
Po uplynutí dodatečné lhůty budou nepředložené akcie v souladu s ustanovením
§ 214 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné.
Představenstvo společnosti Software602 a.s.
422432-42/12

Představenstvo akciové společnosti ALIMENTARE a.s.
422474-42/12

Oznámení o přijetí rozhodnutí
o snížení základního kapitálu spolu s výzvou pro věřitele
Jednatel společnosti

AGROPOMEZÍ, s.r.o.
se sídlem Brumov-Bylnice, ul. Hliníky čp. 152, IČ: 48909271
o rozvrhu zpeněženého majetku z konkurzní podstaty takto:
I. Zjištěné pohledávky zařazené ve II. třídě pohledávek budou uspokojeny
poměrně a pouze do výše 21,9316 %. Správce konkurzní podstaty vyplatí
konkurzním věřitelům výše uvedených pohledávek tyto částky:
věřitel
číslo

konkurzní věřitel

částka
k výplatě Kč

1.

TATRA, a.s.,
Kopřivnice 1450/1, IČ: 45193444

2.

Pozemkový fond České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072

381.618,--

3.

Pavel Lysák,
Brumov-Bylnice 551, IČ: 70418721

766.897,--

4.

Ministerstvo zemědělství ČR,
Těšnov 17, Praha 1, IČ: 00020478

2.792,30

28.632,--

K uspokojení těchto pohledávek bude použito ....................... 1.179.939,30 Kč.
II. Správce konkurzní podstaty provede tento rozvrh podle schválené konečné
zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů a upraveného seznamu přihlášek do 20 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. O provedeném rozvrhu
podá správce konkurzní podstaty soudu písemnou zprávu do 30 dnů ode dne
právní moci tohoto usnesení.
Poučení: Proti výroku I. usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne
17.10.2012, kdy bude usnesení vyvěšeno na úřední desce podepsaného soudu,
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.
Proti výroku II. usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 66b odst. 2 zákona
o konkurzu a vyrovnání).
Podle ustanovení § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), se pro konkurzní a vyrovnací řízení zahájená před
účinností tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy.
Krajský soud v Brně dne 8. října 2012
Mgr. Martin Boháček v. r.
samosoudce
422393-42/12

tímto v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění, zveřejňuje oznámení
o uložení projektu rozdělení formou odštěpení společnosti ABATIS a.s.,
IČ: 45274363, se sídlem Praha 5-Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1567,
do sbírky listin obchodního rejstříku.
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ
Do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, u společnosti ABATIS a.s., zapsané v oddíle B, vložce 1567, byl uložen projekt rozdělení
formou odštěpení společnosti ABATIS a.s., jakožto rozdělované společnosti, se
vznikem dvou nových nástupnických společností, a to nástupnické společnosti
AG-HOME s.r.o. a nástupnické společnosti K-GREEN s.r.o.
Současně zúčastněná společnost upozorňuje věřitele zúčastněné společnosti
na jejich práva vyplývající z ust. § 35 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev.
Jménem ABATIS a.s.
představenstvo společnosti

COUNTRY LIFE s.r.o.
se sídlem Beroun I, Nenačovice č. p. 87, PSČ 266 01, IČ: 45792585
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
v oddíle C, vložce číslo 11089
zveřejňuje tímto rozhodnutí valné hromady společnosti Country life s.r.o.
ze dne 30. 8. 2012 o snížení základního kapitálu společnosti v tomto znění:
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti nepeněžitým
vkladem, přičemž dosavadní peněžitý vklad je zcela splacen.

č. j. 44 K 47/2006
Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Boháčkem v právní věci
úpadce

Společnost ABATIS a.s., IČ: 45274363
se sídlem Praha 5-Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1567,
jednající Alenou Kotalovou, předsedkyní představenstva, Lubomírem
Kotalem, místopředsedou představenstva a Mgr. Davidem Dubským,
členem představenstva

Částka, o kterou se základní kapitál snižuje, je 22.575.000 Kč (slovy: dvacet dva
milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých), tedy z částky 52.450.000 Kč
(slovy: padesát dva milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na konečnou
částku 29.875.000 Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set sedmdesát pět tisíc
korun českých).
Vklad jediného společníka společnosti – PRAMENY ZDRAVÍ občanské sdružení
se sídlem Praha 6-Sedlec, Roztocká 5/44, PSČ 160 00, IČ: 00550183, zaregistrované u Ministerstva vnitra pod č. VSP/1-1420/90-R, bude ode dne nabytí právní
moci usnesení, jímž se povoluje zápis o snížení základního kapitálu společnosti
do obchodního rejstříku, činit 29.875.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set
sedmdesát pět tisíc korun českých).
Částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, činí 22.575.000,- Kč
(slovy: dvacet dva milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých), je představována nemovitostmi oceněnými na základě znaleckého posudku č. 1486-6/2012
a 1498-18/2012, soudního znalce Jiřího Fontany, znalce v oboru ekonomika. Tyto
nemovitosti budou po právní moci usnesení, jímž se povoluje zápis snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vlastnicky zapsány v katastru nemovitostí na jediného společníka – PRAMENY ZDRAVÍ občanské
sdružení se sídlem Praha 6-Sedlec, Roztocká 5/44, PSČ 160 00, IČ: 00550183,
zaregistrované u Ministerstva vnitra pod č. VSP/1-1420/90-R.
Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti.
Věřitelé společnosti jsou v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 obchodního zákoníku oprávněni přihlásit své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy.
V Praze dne 3. 9. 2012
Otakar Jiránek, jednatel
420888-42/12

PRVNÍ OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO
KAPITÁLU SPOLEČNOSTI STAVEBNĚ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
HOLDING, A.S. A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK
Představenstvo společnosti

Stavebně Inženýrská Společnost Holding, a.s.
IČ: 63999382
sídlo: Praha 6, Lužná 15/čp. 745, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3532

422463-42/12

Představenstvo akciové společnosti

Vodohospodářské služby a servis a.s.
se sídlem Sokolov, Jiřího Dimitrova 1619, PSČ 356 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 638
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti Vodohospodářské služby a servis a.s.,
která se bude konat dne 23. listopadu 2012 od 10.30 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Aleny Stránské, notářky v Plzni, Dominikánská 5
a bude mít následující pořad jednání:
1. Zahájení – posouzení usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele.
3. Seznámení s vlastnickou strukturou společnosti.
4. Seznámení s hospodařením společnosti v roce 2011 a 2012.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (formální úpravy stanov, změna rozhodování v představenstvu, změna usnášeníschopnosti představenstva a dozorčí
rady, zrušení funkce generálního ředitele).
6. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
9. Různé.
10. Závěr valné hromady.
Prezence bude zahájena v 10.15 hodin v místě konání valné hromady. Právo
účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou vlastnit akcie
společnosti v den konání valné hromady a při prezenci je též předloží.
Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji
totožnost, vyplní na prezenční listině své rodné číslo a podepíše se. Zástupce fyzické osoby při prezenci odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Pokud se
valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, odevzdá při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů-právnických osob prokážou svoji totožnost
a odevzdají při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno odevzdat výpis z obchodního
rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou
kopii.
Písemné materiály (návrh změny stanov) jsou k dispozici bezplatně, každý pracovní den v sídle společnosti a v den konání valné hromady u prezence. Akcionáři mají
právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti od 22. 10. 2012 nebo
si kopii tohoto návrhu vyžádat na své náklady.
Představenstvo společnosti
Vodohospodářské služby a servis a.s.
422475-42/12

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

v souladu s ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku zveřejňuje a oznamuje, že:
A. Oznamuje, že valná hromada společnosti, která se konala dne 20. června 2012,
rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:

č. j. 20 K 71/2000
Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v konkurzní
věci úpadce

HOTEL DIPLOMAT PLZEŇ a.s.

a) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 5.256.000,-- Kč (tj. pět milionů dvě stě padesát šest tisíc korun českých) ze stávající výše
7.300.000,-- Kč (tj. sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na novou výši
základního kapitálu 2.044.000,-- Kč (tj. dva miliony čtyřicet čtyři tisíc korun
českých).
b) Důvodem sníženízákladního kapitálu společnosti je, že podnikatelské aktivity
společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu společnosti,
které společnost má, a proto se rozdělí volný kapitál mezi akcionáře; snížením
základního kapitálu společnosti nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.

IČ: 47719231, se sídlem Na Roudné 29, 301 65 Plzeň
takto:
I. V rozvrhu se ze zůstatku výtěžku zpeněžení konkurzní podstaty 1.333.317,67 Kč
uspokojují zbývající pohledávky, a to pohledávky II. třídy v rozsahu
0,889087 %, takto:
Louša & Christensen spol. s. r.o., IČ: 62418688 ..............................42,01 Kč
Úřad práce v Plzni.............................................................................960,36 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR .................................186,29 Kč
Economia a.s., IČ: 28191226 ..............................................................56,02 Kč
GEKON, spol. s r.o., IČ: 43870741 ...................................................233,39 Kč
Finanční úřad v Plzni ...................................................................31.382,76 Kč
Slavomír Růžička, IČ: 103393714 ....................................................458,38 Kč
GIS Group v.o.s., IČ: 18251480 .................................................461.510,48 Kč
Ing. Vladimír Hess, Chocomyšl 64, Koloveč ...............................3.480,46 Kč
RNDr. František Wladhauser,
Jugoslávských partyzánů 1599/31, Praha 6 ............................560.999,48 Kč
Město Plzeň, IČ: 00075370 ........................................................262.519,81 Kč
Ladislav Uchytil, IČ: 43271812.........................................................208,41 Kč
Ing. Petr Štícha, Zábělská 37, Plzeň ................................................814,32 Kč
Ing. Arch. Klement Štícha, Zábělská 37, Plzeň...............................681,16 Kč
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518.......................727,15 Kč
Česká správa sociálního zabezpečení ČR, IČ: 00006963...........8.397,26 Kč
ČEZ, a.s., IČ: 45274649 .....................................................................659,93 Kč
II. Soud ukládá správci, aby do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí
uhradil dosud nevyplacené částky uvedené v bodu II. tohoto usnesení
a předložil soudu doklad o splnění této povinnosti.
III. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Krajského soudu v Plzni
od 10.10.2012.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desku
Krajského soudu v Plzni podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím
soudu podepsaného.

c) Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídajícísníženízákladního kapitálu, tj. s částkou 5.256.000,-- Kč (tj. pět milionů dvě stě padesát šest tisíc korun českých).
O tuto částku bude ponížena výše základního kapitálu uvedená v pasivech
společnosti.
d) Způsob efektivního snížení základního kapitálu: snížení jmenovité hodnoty
akcií o částku 720,-- Kč (tj. sedm set dvacet korun českých), nová výše jmenovité hodnoty každé akcie bude po snížení činit 280,-- Kč (tj. dvě stě osmdesát korun českých).
e) Akcionáři bude vyplacena částka, o niž se snižuje jmenovitá hodnota akcií, tj.
částka ve výši 5.256.000,-- Kč (tj. pět milionů dvě stě padesát šest tisíc korun
českých) takto:
– Částka ve výši 1.256.000,-- Kč (tj. jeden milion dvě stě padesát šest tisíc
korun českých) bude vyplacena akcionáři do jednoho roku od zápisu
snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze
– Zbývajícíčástka ve výši 4.000.000,-- Kč (tj. čtyři miliony korun českých) nebude z důvodu, že společnost má za akcionářem pohledávku ve výši
4.000.000,-- Kč (tj. čtyři miliony korun českých) z titulu půjčky poskytnuté
dne 1.4.2012, vyplacena v hotovosti, nýbrž bude započtena proti pohledávce Společnosti za jejím jediným akcionářem.
f) Lhůta pro předložení listinných akcií se stanovuje v délce 10 (tj. deseti) dnů ode
dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
B. Vyzývá věřitele společnosti, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede
dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, aby přihlásili
své pohledávky s tím, že mají právo požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi
oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění tohoto oznámení, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době druhého zveřejnění
tohoto oznámení, bylo dostatečným způsobem zajištěno. To neplatí, nezhorší-li
se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 5.10.2012.

Krajský soud v Plzni dne 3.10.2012
JUDr. Jan Blažek v. r.
samosoudce

Představenstvo společnosti Stavebně Inženýrská Společnost Holding, a.s.
422384-42/12

422464-42/12

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: ZIHOS s.r.o.
Nádražní 346, 340 12 Švihov
IČ:
64830390
vyhlašuje výběrové řízení na:
1. Osazení CNC obráběcího centra a CNC soustruhu nástroji a upínači
nástrojů
2 . Dodání měřidel a upínačů obrobku
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci. Výběrové řízení je rozděleno na dvě části, zájemci se
mohou přihlásit na každou část samostatně.
3. Místo dodání: ZIHOS s.r.o., 339 01 Klatovy
Předmět dodávky:
1. Nástroje a upínače k nástrojům
2. Měřidla a upínače obrobků
Předpokládaná hodnota každé zakázky 1 mil. Kč
4. Zadávací dokumentaci je možné si po předchozí domluvě vyzvednout osobně
na níže uvedeném kontaktu za poplatek 100 Kč. Zasílánízadávací dokumentace
poštou není možné.
Adresa: ZIHOS s.r.o., Nádražní 346, 340 12 Švihov
Kontaktní osoba: Ing. Josef Ziegler
ziegler@zihos.cz
tel.: 376 360 215, 777 052 791
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 19.11.2012 v 15.00 hodin.
6. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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