Výpis z verejné části Živnostenského rejstŕíku
PlaInOSI k 16.09.2013

Jméno

Lubomír

a pŕijmcni:

10:10:-!l!

Falout

Datum narození:
Občanství:

Česká republika

B~dlištč:

Dolní 22/4, 408 Ol, Rumburk

MíSIO podnikani:

Matušova

ldcntifikačni

86729098

číslo:

Obory

Ohlašovaci

Ministerstvo

oprávnčni:

podie

prúmyslu

\ živnostenském

1

neuvedené

v prílohách

l až J živnostenského

zákona

volná

23.08.200-1

oprávnčni:

Úŕad príslušn)

- Rumhurk

Zprostŕedkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

činnosti:

Doba platnosti

obchod a služby

Výroba,

podnikani:

Druh živnosti:
Vznik

982/9, 408 Ol, Rumburk

1

c. /

7.il'1I0Slcflskd opravnéni

Prcdmčt

- Rumburk

IIa

§71 odst.ž

a obchodu

dobu ne určitou
živnostenského

osvedčuje.

zákona:

l\léstsk~' úrad Rumburk

že údaje: uvedené

rejstŕiku.

- I-

\ tom to \~'pisc.: jsou

k datu platnosti

výpisu

z:lpsjn~

Živnostenský rejstŕtk
Ovčŕuji pod poŕadovým číslem 32143/2013,
pŕevedením výstupu z informačního systému
podoby do podoby listinné, skládající se z
s obsahem výstupu z informačního systému
podobe.
Ovéŕující osoba:

Adámková

Rumburku dne 16.09.2013

Podpis

~I

Lucie

že tato
verejné
1 listu,
verejné

listina, která vznikla
správy z elektronické
se doslovne shoduje
správy v elektronické

_·
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* REJSTRíK TRESTU * .4066 PRAHA"

ČESKÁ REPUBLIKA
TEI.EFON:

+420 2-t-t 006 J J I •

r AX.

+-t20 2-t-t 006260'
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I~

,

..

Číslo žádosti: P58905 J 38
16.09.20J3

Žádost doručena:

Zpracováno: J6.09.2013

111111111111111111111111111

10: J2:07

P58905138

JO: J2:07

O

Počet záznamú:

Na žádost se vydáva:
,

v

,

o

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU
PRÁ VNICKÝCH OSOB
Identifikace

subjektu:

Ideruifikačni

číslo osoby:

8672lJU9::.i

Falom

Obchodní firma nebo název:

Lubomír

Sídlo:

RlImhurk..+080

Právni forma:

1. Rúžová

///9/5

Fyzická osoba podnikujici dle živnostenského

zákona

obchodnim rejstriku

Obsah eyidence Rejstfíku

trestÍ1 České republiky:

Nejsou žádné informace
J-.:.onecobsahu evidence

Rejstfíku

o odsouzení dotyčné osoby

trestú České republiky.

Konec sestavy

Kulaté razitko a podpis
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Rejstŕík trestu právnických

osob

Ovéŕuji, že tento výpis z Rejstŕíku trestú právnických osob skládající se z Llistú
vznikl pod poŕadovýrn číslem 3214412013 pŕevedením výpisu z elektronické
podoby do podoby listinné podIe zákona č. 41812011 Sb., o trestní
odpovčdnosti právnických osob a ŕízeni proti nim a zákona č. 420/20 II Sb., o
zmene nčkterých zákonu v souvislosti s pŕijetírn zákona o trestnÍ odpovédnosti
právnických osob a ŕízeni proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické
podobe doslovne shoduje.

Ovčŕující osoba:

Adámková

Rumburku dne 16. 09. 2013

Podpis

~

!

Lucie

V Rumburku dne 11. 9. 2013

Čestné prohlášení
Splnení základních kvalifikačních

Čestne prohlašuji, že jsem nebyl pravornocné
souvisí s pŕedmétern podnikání.

odsouzen

predpokladu

pro trestný

čin, jehož skutková

podstata

Čestne prohlašuji, že nejsem veden v rejstŕlku osob se zákazem plnení verejných zakázek.
Čestne prohlašuji, že vúči mému majetku neprobíhá insolvenční ŕizeni, v nérnž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh ne byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhrade
nákladu insolvenčního ŕlzení, nebo ne byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebo byla zavedena nucená správa podie zvláštních právních predpisu.
Čestne prohlašuji, že má firma není v likvidaci.
Čestne prohlašuji, že nemám nedoplatek
Čestne prohlašuji, že jsem ekonomicky

na pojistném a na penále verejného zdravotní pojišténí.

i finančne zpúsobilý

plnit zakázku.

Čestne prohlašuji, že mi nebyla v posledních 3 letech pravomocné

~-----

nelegální práce .
.

L;- ,

Lubomír Falout

-~LI';O
EERS
MalullOv ••

V~_

2-331-526
12-331-501

408 01 Rumburk IICO: 811/ •• ",,98
www.northco.cz DlC: CZ740228243"1

Matušova 982/9
408 01 Rumburk, CZ
Tel: +420-412-331-526
Fax: +420-412-331-507
Mobil: +420-603-201-441
luby.falout@northco.cz
www.northco.cz

uložena po uta za umožnéní

výkonu

Finanční úrad pro Ústecký

~umburk
. dne

kraj

I

Velká hradební 39/61
400 21 ÚSTí NAD LABEM-MESTO

Elektronicky podepsáno
Územní pracovište v Rumburku
Františka Nohy 2

24. 06, 2013

408 01 RUMBURK
Cj ,:
1254273/13/2513-05302-500692

Vyrizuje:
Telefon:
č, dverí:

.

Rachelová Romana
linka:

412 355 371
104

Ing. Zdeňka Matéjková
vedouci oddéleni
vymérovaciho. EDA a
vymáhaciho

371

RČ: 7402282437

IČO: 86729098

Lubomír Falout
Dolní 22/4
RUMBURK 1
4e8 01 RUMBURK

POT

V R Z E N Í

Shora uvedený správce dane na základe žádosti o vydá ní potvrzení
podle § 66 odst. l a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový rád,
ve znení pozdejších predpisu o neexistenci daňových nedoplatku výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 13.06.2013
pod č.j. 1253256/13/2513-05302-500692,
potvrzuje ke dni 20.06.2013
neexistenci

daňových

nedoplatku

vuči orgánum Finanční správy Ceské republiky.

Ing. z~é~1«~(W~t'~s'ková
vedoucí oddelení výmercmacího, EDA a vymáhacího
/
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NORTHCO
FOODTECH

AI Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne
obstarávaní

ENGINEERS

uložený zákaz účasti vo verejnom

Uchádzač (názov a sídlo): Lubomír Falout Matušova 982/9 Rumburk 40801
IČO: 86729098

V Rumburku dňa16.9.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca:Lubomír
so sídlom:Matušova 982/9 Rumburk 40801
IČO: .86729098
Zapísaný: ..ŽÚ/2805106/so Rumburk

Falout

Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,
l.

2.

3.

ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanL

l

-

Pečiatka a pod~-q~IČ:

NORTHCO SYSTEMS
Lubomir Faloul

I

Ružová 915/11
40801 Rumburk

tel.. +420412331 526
fax: +420 412 331 507

email: info@northco.cz
www.northco.cz

CZ7402282437

IČO: 86729098
DIČ:CZ7402282437

NORTHCO
FOODTECH

ENGINEERS

B/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a sídlo): Lubomír Falout Matušova 982/9 Rumburk 40801
IČO:86729098

V Rumburku dňa16.9.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Lubomír Falout
so sídlom: Matušova 982/9 Rumburk 40801,
IČO: 86729098,
zapísaný: ŽÚ/2805/06/so Rumburk
týmto čestne vyhlasuj em(e) , že súh1asím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru
zmluvy uvedenej v sút'ažných podkladoch na predmet zákazky "Špirálový zmrazovač" čast' B4,
výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 172/20013 zo dňa
04.09.2013 s označením 15040 -WYT.
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Pečiatka a podpis uchádzača

NORTHCO SYSTEMS
Lubomír Falout

Ružová 915/11
408 01 Rumburk

tel.: +420412331526
fax: +420 412 331 507

email: info@northco.cz
www.northco.cz

IČO: 86729098
OIČ: CZ7402282437

NORTHCO
FOODTECH

CI čestné vyhlásenie
uvedených v ponuke

uchádzača

o pravdivosti

a úplnosti

všetkých

ENGINEERS

dokladov

a údajov

Uchádzač (názov a sídlo): Lubomír Falout Matušova 982/9 Rumburk 40801
rČO:86729098

V Rumburku dňa.l6.9.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca:.Lubomír
so sídlom: Matušova 982/9 Rumburk 40801
rČO:86729098
Zapísaný: ŽÚ12805/06so Rumburk

Falout

týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky
"Špirálový
zmrazovač"
výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného
obstarávania č. 172/20013 zo dňa 04.09.2013 s označením 15040 -WYT sú pravdivé a úplné.

NOF
FOODTE
Lubomlr Falc

Matulova9t
408 01 RUI'
www.northr

Pečiatka a podpis uchádzača

NORTHCO SYSTEMS
Lubomír Faloul

Ružova 915/11
408 01 Rumburk

tel.: +420412331526
fax: +420 412 331 507

email: info@northco.cz
www.northco.cz

IČO: 86729098
DIČ: CZ7402282437

NORTHCO
FOODTECH

DI čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú

povinnosť vyplatenia

ENGINEERS

odmeny, mzdy

Uchádzač (názov a sídlo):Lubomír Falout Matušova 982/9 Rumburk 40801
IČO: 86729098

V Rumburku dňa 16.9.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Lubomír Falout
so sídlom: Matušova 982/9 Rumburk 40801
IČO: 86729098
zapísaný:ŽÚl2805/06/so Rumburk
týmto čestne vyhlasujem(e), že
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 2512006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

NO----FOODT

Pečiatka a podpis uchádzača

NORTHCO SYSTEMS
Lubomír Faloul

Ružová 915/11
408 01 Rumburk

leI.: +420412331526

fax: +420 412 331 507

email: info@northco.cz
www.norlhco.cz

IČO: 86729098
DIČ: CZ7402282437

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50, tel. 477 047 111,
podatelna@ksoud.unl.justice.cz

17Nc 4055/2013 -

Potvrzení

Potvrzuji tímto, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem - obchodní
ke dni 21. listopadu 2013 nebyla společnost

úsek

Lubomír Falout,
Northco Foodtech Engineers,
IČ 86729098,
Matušova 982/9,
40801 Rumburk
-

-

zrušena (§ 68 obch. zák.),
nebyla ji povolena ochranná lhúta,
nebyl prohlášen konkurz, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku a nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku,
nebylo povoleno nucené vyrovnání,
nebyla zavedena nucená správa,
vu či majetku společnosti neprobíhá insolvenční fízení,
společnost není v likvidaci.

V Ústí nad Labem dne 22.11.2013

Alena $1~í:áková
dozorčl úfednice

ČESKÁ REPUBLIKA

II

* REJSTRÍK

TELEFON: +420 244 006 III

*

TRESTU

* 14066 PRAHA 4 * SOUDNÍ l
* E-mail:

FAX: +420244006260

rejstrik@rejtLjustice.cz

1111111111111111111111111

ČÍslo žádosti: 140297588
Žádost doručena: 22.11.2013 10:31 :37
Zpracováno: 22.11.2013 10:31 :37
Počet záznamu v ČR: O (nula)
Počet pŕíloh: O (nula)

0140297588

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

,

v

,

o

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU

,

TRESTU FYZICKYCH OSOB

Osobní údaje:
Jméno:
Pfíjmení:
Rodné pfíjmení:
Datum narození / rodné číslo:
Pohlaví:
Místo / okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

LUBOMÍR
FALOUT
FALOUT

r

MUŽ
VARNSDORF / DEČÍN
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstfíku trestU České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzenÍ dotyčné osoby
Konec obsahu evidence Rejstfíku trestU České republiky.
Konec sestavy

Kulaté razítko a podpis

Piipodné Ilf.!j';"esné úc!,!je ihned sdélte nd shora uvedenou adresu. abv mohlo ".01 ok(lIll:ili...; prove dcno pte+etreni. 7~'1l1()do/"JIIIJ(;'1I1
prokazovani 1010:110..-;11/) zické osoby.
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Rejstŕík trestu
Ovčŕuji, že tento výpis z Rejstŕíku trestu skládající se z 1 listú vznikl pod
poŕadovým číslem 41730/2013 pŕevedením výpisu z elektronické podoby do
podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rej stŕíku trestú, a že se s
obsahem výpisu v elektronické podobe doslovne shoduje.
Ovéŕující osoba:

Adámková Lucie

Rumburku dne 22. 11. 2013

Podpis

.

J~

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍ HO ZABEZPEČENÍ DEČÍN

Ruská 61/33, 405 02 Déčín

adresát:

Pan
Lubomír Falout
Matušova 982/9
40801

Váš dopis značky/ze dne

Rumburk

Naše značka (č.j)

Vyfizuje/linka

V Dečíne dne

45002/043731/13/210/JST
\/P,-85

Staňková/228

15.11.2013

Potvrzení

Potvrzujeme

tímto,

že pan Lubomír

Rumburk, se sídlem zarnéstnavatele

Falout, r.č. 7402282437,
Matušova 982/9,

závazky vôči Okresní správe sociálního zabezpečení v

Rumburk,

IČO 86729098,

bytem

Dolní 22/4,

nemá ke dni 15.11.2013 splatné

Déčfné, tj. ani takové závazky, které by byly

event. pŕedrnétern splátkového kalendáre.

Potvrzení se vydává na vlastní žádost.
~r-"'A
IOKRESI;!
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:,(,"i,'.1

i

\,!\:.10Z,'l.REZPEČENI

J."-
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V~~
Jarmila Staňková
Účetní odd. účtárny pojistného a dávek
C 412 505228, fax 412 505 299
http://www.cssz.cz

Rumburk
. dne

Finanční úrad pro Ústecký kraj
Velká hradební 39/61
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MESTO

I

Elektronicky podepsáno
18. ll. 2013

Územní pracovišté v Rumburku
Františka Nohy 2
408 01 RUMBURK
Čj .:
2042095/13/2513-05302-500692
Vyrizuje:
Rachelová Romana
Telefon:
412 355 371
linka:
č. dverí:
104

Bc. Ilona Gajdošová
vedoucí oddelení
vymerovacího, EDA a
vymáhacího

371

RČ: 7402282437

IČO: 86729098

Lubomír Falout
Dolní 22/4
RUMBURK l
408 01 RUMBURK

POT

V R Z E N Í

Shora uvedený správce dane na základe žádosti o vydání potvrzení
podle § 66 odst. l a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový rád,
ve znení pozdejších
predpisu o neexistenci
daňových
nedoplatku
výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 15.11.2013
pod č.j. 2042078/13/2513-05302-500692,
potvrzuje ke dni 15.11.2013
neexistenci

daňových

nedoplatku

vuči orgánum Finanční správy České republiky .

..2::s

Bc. Ilona Gajdošová
vedoucí oddelení vymerovacího, EDA a vymáhacího

IC

\

-r

.~
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výstup z insolvenčního

rejstŕíku č. 4366/2013

Zadaná vyhledávací kritéria:
IČ:

86729098

Údaje platné ke dni:
POČET NALEZENÝCH

15.11.2013

Požadovaný

údaj není dne 15.11.2013

Ministerstvo

spravedlnosti

Vygenerováno

systémem

v 09:41:39

O

DLUŽNíKÚ

v 09:41 :39 hodin veden v insolvenčním

ČR, Vyšehradská
ISIR, ID: 244040

rejstFíku.

16, 128 10 Praha 2, Česká republika

Insolvenční rejstŕík
Ovéŕuji pod poŕadovým číslem 40620/2013,
pŕevedením výstupu z informačního systému
podoby do podoby listinné, skládající se z
s obsahem výstupu z informačního systému
podobe.
Ovéŕující osoba:

Adámková

Rumburku dne 15.11. 2013
1

Podpis

Je

Lucie

že tato
verejné
1 listu,
verejné

listina, která vznikla
správy z elektronické
se doslovne shoduje
správy v elektronické

ov

Výpis z verejné části Zivnostenského rejstŕíku
Platnost k 15.11.2013 09:38:29

Jméno a pi'íjmení:

Lubomír

Falout

Datum narození:
Občanství:

Česká republika

Bydlišté:

Dolní 22/4,408

Místo podnikání:

Matušova

Identifikační

číslo:

86729098

Živnostenské

oprávnení č. J

Ol, Rumburk

- Rumburk

982/9, 408 Ol, Rumburk

Predmet podnikání:

Výroba,

Obory činnosti:

Zprostŕedkování
obchodu a"služeb
Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnení:

23.08.2004

Doba platnosti oprávnení:
Úrad pŕíslušný

I

- Rumburk

obchod a služby neuvedené

I

v prílohách

I až 3 živnostenského

zákona

na dobu neurčitou

podie §71 odst.2 živnostenského

zákona: Mestský

úŕad Rumburk

Ministerstvo prúmyslu a obchodu osvedčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstŕiku.

-l-

zv\\'

2 5 WEB 0040/032

Živnostenský rejstŕík
Ovéŕuji pod poŕadovým číslem 40618/2013,
pŕevedením výstupu z informačního systému
podoby do podoby listinné, skládající se z
s obsahem výstupu z informačního systému
podobe.
Ovéŕující osoba:

Adámková

Rumburku dne 15.11. 2013

/1
Podpis

,

(

(
.

Lucie

že tato
verejné
1 listu,
verejné

listina, která vznikla
správy z elektronické
se doslovne shoduje
správy v elektronické

v!t:OBECNA
ZDRAVOTNtPOJIUOVNA
ČE5Kt REPUBLIKY

Regionální pobočka Ústí nad Labem,
pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj
Mírové námestí 35 C,400 50 Ústí nad Labem

VYRIZUJE

Katarína Turčoková

TELEFON

952231568

E-MAIL

katarina.turcokova@vzp.cz

Mí5TO

Vzdušná 1306/6, Liberec

ZE DNE

18. listopadu 2013

Lubomír Falout
Matušova 982/9
408 01 Rumburk

1

POTVRZENÍ
Potvrzujeme tímto, že:

Lubomír Falout

číslo plátce:

86729098-00
7402282437

sídlem:

Matušova 982/9
408 01 Rumburk 1

je u VZP ČR pŕihlášen jako plátce pojistného na verejné zdravotní pojištční
za své zaméstnance pojišténé u VZP ČR.

a odvádí pojistné

Ke dni 18. Iistopadu 2013 nemá tento plátce pojistného splatný nedoplatek na pojistném
a na penále na verejné zdravotní pojišténí u VZP ČR.
Toto potvrzení se vydává na žádost plátce.

Bc. Katarína Turčoková
referát penéžních operací
RP Ústí nad Labem,
pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj

Infolinka: 844 117777

tel. 952 231111

IČ: 41197518

WWW.vzp.cz

email: info54@vzp.cz

DIČ: CZ41197518

OBORovA
ZDRAVO TNí POJIŠŤOVNA
ZAMÉSTNANCÚ
BANK, POJIŠŤOVEN
A STAVEBNICTVI

Kontrola plateb pojistného Ustí nad Labem,
Klíšská 1346, 400 01 Ústí nad Labem
5721 5/172 448

Lubomír Falout
Matušova 982/9
408 01 Rumburk

Ústí nad Labem dne 15.11.2013
Č.j. : 1631/2013

IČ: 86729098
Vec: Potvrzení o yyrovnání závazku plátce pojistného na verejné zdravotní pojištení zamestnavatele

Na základe žádosti potvrzujeme, že výše uvedený plátce nemá k dnešnímu dni vúči OZP splatný nedoplatek na
pojistném a na penále na verejné zdravotní pojišténí.
Právo kontrolních orgánu OZP provést podrobnejší kontrolu podIe § 22 zák. Č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojišténí, v platném znení, a \Me povinnost uhradit prípadne zjišténý rozdíl vodvodech
pojistného zústávají vystavením tohoto potvrzení nedotčeny.

S pozdravem / ~
&")'/1"

Vera SdáK:aová
ŕeditelka pobočky Ústí nad Labem

\ýrizuje:

Čudová 475214317

~8'
O·~

Pro informaci: Žádost o potvrzení bezdlužnosti Ize jednoduše podat pŕes Portál OZP: WWW.ozp.cz- záložka 'Elektronická komunikace".

'~I""
-.

IČ 47114321
mč CZ47114321
OZP je zapsaná v obchodním rejsti'íku, vedeném Mestským soudem v Praze oddíl A, vložka 7232
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OBOROvA ZDRAVOTNí POJIŠŤOVNA
ZAMESTNANC.!' BANK, POJIŠŤOVEN
STAVEBNICTVI

Kontrola plateb pojistného Ustí nad Labem, Klíšská 1346,40001

Ustí nad Labem

Pobočka 60
6373 4117813

Č.j.:-1601lBEVY/2013

Lubomír FALOUT
Matušova 982/9
408 O l Rumburk

DOPORUČENE

Ústí nad Labem, dne 15.11.2013
Matušova 982/9
408 01 Rumburk

trvale bytem:

RČ: 7402282437
Vec: Potvrzení o vyrovnání závazku plátce pojistného na verejné zdravotní pojištční fyzické osoby

Potvrzujeme, že výše uvedený plátce nemá ke dni 31.10.2013
penále na verejné zdravotní pojišténí.

vúči OZP splatný nedoplatek na pojistném a na

Tímto potvrzením není dotčeno právo OZP na úhradu prípadného rozdílu v pojistném a penále, který múže být
zjištén pri následné kontrole, provádčné dle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištční v platném znení.
Pojištén od

Pojištén do

Potvrzení se vydává na žádost jmenovaného.
S pozdravem

/$V7íii:\
-

f.

_

opOOl).VA

.

"T!lí
7J"'\D.A1h

oo liMo"'"

"~t/L

Vera Soukalová
ŕeditelka pobočky Ústí nad Labem
\ýfizuje:
Telefon:

Tampírová
475214317

~8'

Pro informaci: Žádost o potvrzení bezdlužnosti Ize jednoduše pod at pŕes Portál OZP: www.ozp.cz - záložka 'Elektronická

,~,

-1i.,·.:Net~

.ro~.,
~

komunikace'.

IČ47114321
DlČCZ47114321
OZP je zapsaná v obchodním rejsti'íku, vedeném Mestským soudem v Praze oddílA, v!ožka 7232
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Váš dopis značky I ze dne

Lubomír Falout
Matušova 982/9

Naše značka

408 01 Rumburk

91482/13-E

Česká republika

vyňzuíe I telefon

Miroslava Štrobachová 1 326 579 349
Misto a datum odesláni

V Mladé Boleslavi

18. 11. 2013

Potvrzení
Potvrzujeme, že plátce Lubomír Falout, se sídlem Dolní 22/4, 408 01 Rumburk, IČO 86729098, není u ZPŠ
Mladá Boleslav v registru plátcú, tudíž nemá u nás k dnešnímu dni splatný nedoplatek na pojistném
a na penále na veŕejnérn

zdravotním

pojišténi.

S pozdravem

U'

11'.\

J

v

~a

MiroslavaVŠtrobachová

yadlecová

referent príjmu pojistného

vedoucí oddelení kontroly a príjmu pojistného

Zaméstnancck.
Kod pojištovny
eleton
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Vojenská zdravotní pojišťovna Ceské republiky
sídlem Drahobejlova
zapsaná v obchod ním rejstŕíku

1404/4, 19003 Praha 9

vedeném Mestským

soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

Pobočka Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem

Lubomír Falout
Matušova 982/9
408 01 Rumburk

Váš dopis / značka

Naše značka

Vyŕizuje / telefon

1342004185

Procházková 475259122

Datum

18.11.2013

POTVRZENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR potvrzuje, že plátce pojistného na zdravotní pojišténí
Lubomír Falout, č. poj.: 8672909800, sídlem: Matušova 982/9,40801

Rumburk

odvádél pojistné v souladu s jím avizovanými platbami podIe § 25 zák. Č. 592/1992 Sb., v platném
znení a k 15.11.2013 nemá splatný nedoplatek pojistného, penále a pokuty.
Pri overení bezdlužnosti vychází VoZP ČR z údaju svého informačního systém. Vystavením
potvrzení není dotčeno právo zdravotní pojišťovny na provedení kontroly a postup podie zák.
592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišténí.
V-",ip,.n,;tlcn

2rlrR~DOiiš{ovna

Jako r.č. 7402282437 není u VoZP ČR evidován.

-~ ~ .
Ing. Jan Vyrnyslický
vedoucí oddelení kontro y
plateb pojistného pobočky VoZP ČR

Rozdelovník:
výtisk Č. 1 - plátce
výtisk Č. 2 - VoZP ČR

NIS ~711 R02

ČR

ZDRAVOTNí

S
.3

11

POJIŠŤOVNA

MINISTE~STVA
VNITRA CR

Zdravotni pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Pobočka Usti nad Labem: Stefánikova 992/16, 400 01 Usti nad Labem, tel. 475 655111

vÁš

OOPIS ZNAČKY

14.11.2013

ZEONE
NAŠE ZNAČKA

E-MAIL:

Alena Práglová
475655117
475655138
alena.praglova@zpmvcr.cz

OATUM:

18.11.2013

VYRIZUJE::
TEL
FAX:

Zdravotní pojišt'ovna MV ČR, pobočka
§ 8a Zákona ČNR č. 280/1992 Sb., že

Lubomír Falout
Matušova 982/9
40801 Rumburk

Ústí nad Labem vystavuje

potvrzení

die ustanovení

podnik ( organizace)
Lubomír Falout
Matušova 982/9
408 01 Rumburk

IČ 86729098
RČ 7402282437

Žadatel není u ZdravotnÍ pojišt'ovny MV ČR evidován - ZPMV ČR neeviduje žádné splatné
žadatele k 15.11.2013. Toto potvrzcní se vydává na žádost ÚP Hradec Králové.

záväzky

bt1iJTaOIKoya-miL7ltJ,

Za správnost

'lUU

vyhotovení

Ul

y~[\.

\J

LClOE:l11l

[27]

Ing. Jitka Svédíková
Vedoucí ekonomicko-provozního

oddelení

:Alena Práglová

Zdravotni pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 OO Praha 10, IČ 47114304,
zapsána v obchodn im rejstiiku, vedeném Mestským soudem v Praze oddil A, vložka 7216
Kód pojišt'ovny 211, infolinka: 844 121 121, e-mail:

info@zpmvcr.cz,

www.zpmvcr.cz

..

Ceská prúmystovä
zdravotní pojišťovna
ČPZP pobočka Ústí nad Labem

Falout Lubomír

Velká Hradební 1260/3, Ústí nad Labem, 40001

Matušova 982/9
408 01 Rumburk

Česká republika

Váš dopis zn. / Ze dne

Naše značka

Vyrizuje

PBE0151230

Bronislava

14.11.2013

Tel.:
Leníčková

Datum

417770351

Fax:

18.11.2013

bronislava.lenickova@cpzp.cz

Potvrzení
Potvrzujeme,

že

Falout Lubomír, Matušova 982/9,408
IČ:86729098,RČ:7402282437

01 Rumburk

nemá u České prúmyslové zdravotní pojišťovny ke dni 18.11.13 splatný nedoplatek
verejné zdravotní pojišténí.
Právo kontrolních orgánu ČPZP na kontrolu skutečností,
nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

pojistného a penále na

které nejsou v současné dobé známy,

zústává

Toto potvrzení se vydává na základé žádosti plátce pojistného.

~,u, prô~l'\iJ51c']~:
Pobo.čkl: U~
Vdk4 Hrllr
40001 Ú~.",,-

Bronislava Leníčková
samostatný referent pobočky
Česká prúmyslová zdravotní pojišťovna

Česká prúrnyslová zdravotní pojišťovna,
IČ: 47672234. Kód pojišťovny 205.
Sídlo: Jeremenkova
email: posta@cpzp.cz,

11,70300

zapsána v Obchodním

Ostrava - Vítkovice,

http://www.cpzp.cz

ID: CPZP/MDNAV/2013/0MAlLENIBRAl00011
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Infocentrum:

rejstFíku Krajským sou dem v Ostrave, oddíl A XIV, vložka 545.
+420 810 800 000, fax: +420 599 090 280

Naše značka:
Vyŕizuje:

CDl891101309532
Dagmar Chromčáková,

Telefon:

596256329

Fax::

596256370

E-mail:
Datová schránka:

chromcakova@rbp-zp.cz
edyadmh

Datum:

20.11.2013

Č.plátce/Č.pojištence:

86729098,

DiS.

Lubomír Falout
Matušová 982/9
4080 l Rumburk - Rumburk

l

7402282437

Potvrzení
Potvrzujeme, že k datu 20. I 1.2013 Lubomír Falout ,IČO: 86729098, R.Č: 7402282437 nemá u Revírní
bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny žádný nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zdravotní

pojištční.
Právo kontrolního orgánu Revírní bratrské pokiadny, zdravotní pojišťovny na kontrolu skutečností,
nejsou v současné dobe RBP, ZP známy, zústává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

které

Potvrzení se vydává na žádost pro verejnou zakázku.
DN.
(

néh

7

~W\\\
Dagmar Chromčáková, DiS.
referent oddelení kontroly zaméstnavatelú

BANKOVNÍ
Komerční

SPOJENí:

banka, a.s.

ZÁPIS

v OBCHODNÍM

REJSTRÍKU:

Krajský soud v Ostrave
Oddíl AXIV. vložka 554

IDENTIFIKAČNÍ
47673036

ČíSLO:

TELEFON: 596256 III
FAX: 596256205

