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Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 24. března 2010 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

Oznámení

Představenstvo společnosti

EZAMONT Group, a.s.
se sídlem Brno-Maloměřice, Obřanská 101a, IČ: 25309391

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle B, číslo vložky 2068 (dále jen »EZAMONT Group, a.s.«)

1. oznamuje, že nejpozději do 25.3.2010 bude do sbírky listin obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně uložen projekt rozdělení společnosti
EZAMONT Group, a.s. (dále též jen »rozdělovaná společnost«) odštěpením se
vznikem nové akciové společnosti EZAMONT Servis a.s., se sídlem Brno, Ob-
řanská 101a, PSČ 614 00 (dále též jen »nástupnická společnost«), (dále též jen
»projekt rozdělení«),

2. upozorňuje akcionáře, že v sídle rozdělované společnosti budou akcionářům
volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v § 299 odst. 1 zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev, a to především:
a) projekt rozdělení
b) účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední tři roky, konečná účetní

závěrka rozdělované společnosti, zahajovací rozvaha rozdělované společ-
nosti, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti, a zpráva auditora o jejich
ověření, pokud se vyžadují,

c) posudek znalce o hodnotě odštěpované části jmění rozdělované společnosti.
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného od-
kladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písm. a)–b).

3. upozorňuje věřitele a dlužníky na jejich práva dle § 35 až 39 a § 257 až § 264 zá-
kona o přeměnách obchodních společností a družstev, zejména:
a) Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení z roz-

dělované společnosti na nástupnickou společnost nebo zůstaly rozdělované
společnosti, společně a nerozdílně až do výše čistého obchodního majetku
uvedeného v posudku znalce pro ocenění jmění.

b) Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení odště-
pením na nástupnickou obchodní společnost do výše svého vlastního kapitálu
vykázaného v zahajovací rozvaze.

c) Ručení podle odstavce a) nebo b) zaniká, jestliže rozdělovaná nebo nástup-
nická společnost poskytne věřiteli nebo věřitelům rozdělované společnosti
nebo nástupnické společnosti plnění ve výši podle § 258 zákona o přemě-
nách.

d) Věřitelé zúčastněných společností při rozdělení, kteří přihlásí své pohledávky
do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení do obchodního rejstříku stal účin-
ným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohle-
dávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku
rozdělení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty uvede-
né ve větě první toto právo zaniká.

e) Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností při rozdělení k dohodě
o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud
s ohledem na druh a výši pohledávky.

f) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku rozdělení podstatným způsobem
sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jis-
toty ještě před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku.

g) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, jejichž pohledávky vznikly až po
zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

h) Nebude-li dosaženo dohody o poskytnutí dostatečné jistoty do 9 měsíců ode
dne, kdy se zápis rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím
osobám, nebo v téže lhůtě nebude dohodnutá jistota poskytnuta, ručí všech-
ny nástupnické a rozdělované společnosti za splnění dluhů odpovídající takto
nezajištěným pohledávkám věřitelů podle odstavce a). To neplatí, jestliže
soud určí, že se v důsledku rozdělení dobytnost pohledávky nezhoršila nebo
že nabízená jistota byla dostatečná.

i) Není-li z projektu rozdělení odštěpením zřejmé, zda určitý majetek nebo záva-
zek přešel na některou z nástupnických společností, platí, že tento majetek
nebo závazek je majetkem nebo závazkem rozdělované společnosti.

i) Není-li z projektu rozdělení odštěpením zřejmé, zda určitý majetek nebo záva-
zek přešel na některou z nástupnických společností, platí, že tento majetek
nebo závazek je majetkem nebo závazkem rozdělované společnosti.

j) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od roz-
dělované společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké závazky přechá-
zejí na nástupnickou společnost.
Tohoto práva se lze domáhat u soudu.

k) Jestliže není dlužníkovi známo, i když využil své právo na informace, na kte-
rou z nástupnických společností přešla pohledávka rozdělované společnosti,
může plnit kterékoliv z nástupnických společností podle vlastní úvahy.

l) Není-li věřiteli známo, i když využil své právo na informace, na kterou z ná-
stupnických společností přešel dluh rozdělované společnosti, může vyžado-
vat splnění závazku na kterékoliv z nástupnických společností.

4. Společnost neemitovala žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné
papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 zákona
o přeměnách.

EZAMONT Group, a.s.
představenstvo společnosti
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Zveřejnění informací o přeměně společnosti

Jednatel společnosti

Františkolázeňská výtopna, s.r.o.
sídlem Františkovy Lázně, Konečná 219/10, okres Cheb, PSČ 351 01

IČ: 25217968
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka 9630, plníc zákonnou povinnost zveřejnění
dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb.

o přeměnách obchodních společností a družstev (dále také jen »ZPřem«)

zveřejňuje tímto následující oznámení:

1. Do sbírky listin vedené Krajským soudem v Plzni pro spisovou značku C 9630
byl uložen »Projekt rozdělení společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o. for-
mou rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické obchodní společnosti«
upravující rozdělení společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o., sídlem Fran-
tiškovy Lázně, Konečná 219/10, okres Cheb, PSČ 351 01, IČ: 25217968 (dále
také jen »Rozdělovaná společnost«), a to formou rozdělení odštěpením se vzni-
kem jedné nové nástupnické obchodní společnosti.

2. Společník rozdělované společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o. má prá-
vo seznámit se ode dne 24. března 2010 v jejím sídle vždy v pracovní dny
v době od 9.00 do 15.00 hodin s posudkem znalce dle ust. § 254 odst. 1 ZPřem
o ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti Františkolázeňská
výtopna, s.r.o. Společnost vydá společníku na jeho žádost bez zbytečného od-
kladu bezplatně opis nebo výpis z uvedeného posudku.

3. Společnost Františkolázeňská výtopna, s.r.o. upozorňuje své věřitele na jejich
práva vyplývající z ust. §§ 35 až 39 ZPřem, tj. zejména na právo zákonem urče-
ných věřitelů žádat za podmínek stanovených zákonem zajištění svých pohledá-
vek, pokud by se v důsledku rozdělení odštěpením sloučením zhoršila dobytnost
jejich pohledávek, a dále upozorňuje své věřitele a dlužníky na jejich práva podle
ust. §§ 257 až 264 ZPřem, tj. zejména:
a) zákonné ručení nástupnické společnosti za závazky rozdělované společ-

nosti, které zůstaly v rozdělované společnosti, a to až do výše čistého ob-
chodního majetku uvedeného v posudku znalce pro ocenění jmění (§ 257
odst. 1 ZPřem);

b) zákonné ručení rozdělované společnosti za závazky, které přešly na nástup-
nickou společnost, a to až do výše vlastního kapitálu vykázaného v zahajova-
cí rozvaze (§ 257 odst. 2 ZPřem);

c) zákonné vypořádání majetku a závazků rozdělované společnosti v případě,
že z projektu rozdělení není zřejmé, zda byly předmětem přechodu na ná-
stupnickou společnost či nikoliv (§ 261 ZPřem);

d) právo na informace (§ 262 ZPřem);
e) právo na plnění pohledávek a závazků rozdělované společnosti v případech

nejasností o osobě věřitele či dlužníka po rozdělení (§§ 263 a 264 ZPřem).

Jednatel společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o.
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AMOS repro, spol. s r.o.
IČ: 25065441

se sídlem Praha 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, Česká republika
(vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 46622)

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na

dodání hardwaru a softwaru pro systém
pro podporu zadání a evidenci korektur grafických materiálů

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je
1.1. Vývoj SW dle obchodní specifikace pro systém pro podporu zadání a evidenci

korektur grafických materiálů
1.2. Hardware pro instalaci a provoz výše uvedeného softwaru
1.3. Práce spojené s instalací a zprovozněním zařízení, zaškolení personálu Zada-

vatele

Žádáme o předložení komplexní nabídky na dodávku systému pro podporu zadání
a evidenci korektur grafických materiálů, a to v rozsahu:
– Veškerý HW a SW potřebný k provozování zařízení
– Doprava, pojištění, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy

2. Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je objekt pobočky firmy na adrese: AMOS repro, spol. s r.o.,
Čs. legií 8, 702 00 Ostrava.

3. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek
3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 26. 4. 2010, příjem nabídek bude ukon-

čen ve: 12.00 hodin.

3.2. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemp-
lářích (originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem »Dodání
hardwaru a softwaru pro systém pro podporu zadání a evidenci korektur grafic-
kých materiálů« a nápisem »NEOTVÍRAT!«

3.3. Místem pro podání nabídek je AMOS repro, spol. s r.o., Opletalova 1015/55,
Praha 1, Česká republika.

4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat na následujících kontaktech:
Adresa: AMOS repro, spol. s r.o., Opletalova 1015/55, Praha 1, ČR
Kontaktní osoba: Milena Tunková
E-mail: milena.tunková@amos-ova.cz
Telefon: 00420 602 626 737

5. Další podmínky pro uchazeče
5.1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo včetně smluvních sankcí v přípa-

dě neplnění povinností kteroukoliv ze smluvních stran.

5.2. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízenínení 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 zakáz-
kách.

5.3. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vy-
braný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

V Praze dne 24. 3. 2010
Milena Tunková

jednatel společnosti
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ
o uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením

do sbírky listin obchodního rejstříku

a

upozornění pro věřitele a akcionáře

Představenstva společností:

MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.
IČ: 25169777

se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04,
která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 885

(dále jen nástupnická společnost)

MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.
IČ: 25169769

se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04,
která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 884

(dále jen zanikající společnost)

(výše uvedené společnosti dále společně též jako zúčastněné společnosti)

oznamují, že ve smyslu § 33 odstavce 1 písmena b) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen zákon o pře-
měnách), byl k dnešnímu dni, tj. 24.3.2010 u každé ze zúčastněných společností
do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budě-
jovicích uložen projekt vnitrostátní fúze sloučením (dále také jenprojekt fúze).

Účastníky uloženého projektu fúze a této fúze jsou zanikající společnost a nástup-
nická společnost.

Zúčastněné společnosti tímto zároveň upozorňují své akcionáře, že v sídle každé
ze zúčastněných společností jsou od dnešního dne, tj. 24.3.2010, pro ně k nahléd-
nutí listiny dle § 119 zákona o přeměnách:

a) projekt fúze; b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední
3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření; c) konečné účetní závěrky obou
zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy
auditora o jejich ověření; d) posudek znalce pro ocenění jměnízanikající společnosti.

Zúčastněná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečné-
ho odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v předchozím odstavci,
s výjimkou posudku znalce dle písmena d).

Současně zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35
až 39 zákona o přeměnách. Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své po-
hledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účin-
ným vůči třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek,
mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhoršído-
bytnost jejich pohledávek; marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první toto právo
zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu
zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh
a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způso-
bem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty
ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají
věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenč-
ním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele,
nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Žádná
ze zúčastněných společností nevydala dluhopisy ani jiné cenné papíry než akcie
ve smyslu § 37 a následujících zákona o přeměnách, proto je od upozornění jejich
majitelům upuštěno.

Představenstvo společnosti
MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. jako nástupnické společnosti

Představenstvo společnosti
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. jako zanikající společnosti
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Představenstvo společnosti

CORIS Praha a.s.
IČ: 41693001

se sídlem: Praha 4, Sdružení 2, PSČ 140 00

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 865

zveřejňuje
Rozhodnutí Mimořádné valné hromady společnosti konané dne 1. 2. 2010

o snížení základního kapitálu společnosti:

I. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 5.000.000,-- Kč
(slovy: pět milionů korun českých) o částku 1.459.000,-- Kč (slovy: jeden milion
čtyři sta padesát devět tisíc korun českých) na novou výši 3.541.000,-- Kč (slo-
vy: tři miliony pět set čtyřicet jeden tisíc korun českých).

a) Důvodem snížení základního kapitálu je splnění zákonné povinnosti spojené
s držením vlastních akcií v majetku společnosti.

b) Celkový rozsah snížení základního kapitálu společnosti činí 1.459.000,-- Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc korun českých).

c) Způsob sníženízákladního kapitálu: Společnost použije ve smyslu ustanove-
ní § 213 obch. zák. ke sníženívšechny vlastní akcie, tj. 2.918 kusů (slovy: dva
tisíce devět set osmnáct kusů) akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 500,-- Kč
(slovy: pět set korun českých), které ve smyslu § 213 odst. 2 obch. zák. z n i č í.
Jedná se o tyto akcie pod označením č. 7 083–10 000 (jediné série, vydané
dne 22.10.2003).

d) Lhůta pro zničení akcií činí 2 (slovy: dva) měsíce od zápisu rozhodnutí jediné-
ho akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o snížení základního
kapitálu do obchodního rejstříku.

e) Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů.

Toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze
dne 4. 2. 2010.

Současně představenstvo vyzývá všechny věřitele společnosti, aby do 90 dnů ode
dne doručení oznámení, a pokud jej neobdrží, tak do 90 dnů ode dne druhého zve-
řejnění oznámení v Obchodním věstníku, přihlásili své neuhrazené pohledávky
ve smyslu ust. § 215 odst. 3 obchodního zákoníku.

345595-12/10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: ALTECH spol. s r.o.
Sídlo: 687 54 Bánov 479
IČ: 46344861

vyhlašuje výběrové řízení na dodávku kombinovaného
nebo dvou samostatných laserů schopných řezat jak plošné,

tak tyčové materiály

2. Kvalifikační předpoklady uchazeče a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujícím kontaktu

Adresa: ALTECH spol. s r.o.
Sekretariát ředitele
Provozovna Uherské Hradiště
Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní osoba: J. Janíčková, sekretářka ředitele
E-mail: jjanickova@aeromec.cz
Telefon: 572 420 519
Fax: 572 420 590

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídky, přičemž rozhodují-
cí je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícímpo zveřejnění
tohoto Oznámení v Obchodním věstníku a končí dne 26.4.2010 ve 12.00 hodin.

5. ALTECH s.r.o. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní sou-
těží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit,a to v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

347436-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA DODÁVKU KOMPLEXNÍHO
EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Zadavatel: LAC, s.r.o., Štefánikova 116, 664 61 RAJHRAD, IČ: 46903470,
DIČ: CZ46903470, zapsaná u KS Brno, oddíl C, vložka 5969, ozna-
muje zahájení výběrového řízení.

1. Vymezení předmětu výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je nalezení vhodného dodavatele podnikového in-
formačního systému a jeho implementace. Informační systém by měl být svojí funk-
cionalitou schopen pokrýt stěžejní oblasti a procesy fungování firmy. Dále bude
předmětem výběrového řízení dodávka příslušného hardwaru, souvisejícího s pro-
vozem nového IS.

2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci předmětu zakázky,
požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnoticí kritéria, obchodní podmínky, infor-
mace o způsobu zpracování nabídky apod. Zadávací dokumentace je k dispozici
v sídle společnosti a lze ji převzít osobně, po předchozí domluvě, v pracovní dny
od 9 do 12 hodin u Ing. Václava Stupky, ekonoma společnosti, tel. 547 230 016,
e-mail stupka@lac.cz, po celou dobu lhůty pro podání nabídky.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena nejpozději do 26.4.2010 do 14.00 hodin na adresu za-
davatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4. Ostatní ustanovení

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez
uvedení důvodu, nebo právo podmínky výběrového řízení měnit. Zadavatel si vy-
hrazuje právo odmítnout kteroukoliv nebo všechny nabídky bez udání důvodů.
Uchazeč je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na
jakoukoli úhradu výdajů spojených s touto účastí. Zadavatel zakázky je žadatelem
o dotaci z dotačního programu OPPI – ICT v podnicích, a toto výběrové řízeníse řídí
pravidly pro výběr dodavatelů programu OPPI. V souladu s ustanovením § 2e Zá-
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

347430-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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