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STEJNOPIS
N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný JUDr. Josefem Burdou, notářem v Plzni, dne 22.2.2021 (dvacátého druhého února roku
dva tisíce dvacet jedna), na místě samém v kanceláři hejtmana Plzeňského kraje v Plzni,
Škroupova 1760/18, ----------------------------------------------------------------------------------------

o přijetí rozhodnutí jediného společníka společnosti Nemocnice následné péče LDN
Horažďovice, s.r.o., IČ: 263 60 870, se sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ: 341 01,
která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 15354, o změně zakladatelské listiny společnosti. -----------------------------------------

Účastník: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366, zastoupen
hejtmankou Plzeňského kraje Doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, narozenou 29. 12. 1959,
bydliště Edvarda Beneše 2254/56, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jejíž totožnost byla notáři
prokázána. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Existence účastníka byla notáři prokázána zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších změn, zástupkyně účastníka Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová své oprávnění
k zastupování doložila usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje č. 2/20 ze dne 12.11.2020 o
její volbě hejtmankou kraje. -------------------------------------------------------------------------------

Existence společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., a skutečnost, že
Plzeňský kraj je jediným společníkem společnosti, byla notáři prokázána elektronickým
výpisem z obchodního rejstříku pořízeným prostřednictvím internetu na portálu www.justice.cz
a zástupce účastníka prohlašuje, že údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku
odpovídají aktuálnímu právnímu stavu. -----------------------------------------------------------------

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová jako zástupce účastníka prohlašuje, že je způsobilá k právnímu
jednání a že je oprávněna účastníka zastupovat ve všech záležitostech samostatně, že účastník
existuje a že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
notářský zápis, neboť před jejím právním jednáním za Plzeňský kraj o změně zakladatelské
listiny společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. toto rozhodnutí předem
projednaly a schválily na svých zasedáních příslušné orgány kraje. ---------------------------------

Podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích zastupitelstvo Plzeňského kraje
projednalo a schválilo na svém zasedání dne 15.2.2021 změnu zakladatelského právního
jednání společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a přijalo usnesení č.
119/21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle § 12 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a družstvech platí, že
pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu
společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné
listiny. Rozhodnutí o změně zakladatelského právního jednání společnosti s ručením
omezeným vyžaduje vždy formu veřejné listiny a o právním jednání jediného společníka musí
být sepsán notářský zápis o právním jednání podle § 62 a násl. zák.č. 358/1992 Sb. o notářích
a jejich činnosti (notářský řád). ---------------------------------------------------------------------------
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Podle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích rozhoduje ve věcech kraje jako
jediného společníka obchodní korporace rada kraje. Rada Plzeňského kraje za účasti notáře
rozhodla na svém zasedání dne 22.2.2021 za přítomnosti všech svých devíti členů počtem hlasů
devět pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel hlasování resp. nehlasoval, v působnosti
jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.,
IČ: 263 60 870, se sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ: 341 01, takto: ----------------------

Plzeňský kraj jako jediný společník společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice,
s.r.o. přijímá na jednání Rady Plzeňského kraje, která rozhodnutí jediného akcionáře přijímá,
toto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny společnosti

V souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích jediný společník
rozhoduje o změně zakladatelské listiny společnosti Nemocnice následné péče LDN
Horažďovice, s.r.o., následujícím způsobem: --------------------------------------------------------

V článku 12 zakladatelské listiny se mění odst. 1, který nově zní takto: ---------------------------

Rada jednatelů je složena ze 2 (slovy: dvou) jednatelů. -------------------------------------------

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 až 71 zákona
č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů: ---------------------------------------
Prohlašuji, že: -----------------------------------------------------------------------------------------------

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dokumenty, se kterými soulad
právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -------------------------------------------

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

- byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného
rejstříku zvláštní právní předpis, resp. splnění těchto formalit bylo notáři doloženo. ---

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyní účastníka Doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou
přečten, poté účastníkem v plném rozsahu schválen a na důkaz jeho souhlasu přede mnou,
notářem, vlastnoručně podepsán. -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, v.r. ---------------------------------
------------------------------------------------Plzeňský kraj ------------------------------------------------
----------------------------- Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, hejtmanka -------------------------------
----------------------------------- L. S. JUDr. Josef Burda, notář v Plzni -------------------------------
------------------------------------------- JUDr. Josef Burda v.r. ------------------------------------------
------------------------------------------------------- notář ---------------------------------------------------

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova s notářským zápisem
JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, NZ 68/2021. ----------------------------------------------------

Tento stejnopis byl vyhotoven dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet
jedna). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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