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USNESENÍ
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Veronikou Brandejskou
ve věci návrhu spolku Spolek DOMOVINA, se sídlem Chomutov, Slezská 3487/22, IČ
270 01 130, na zápis změn do spolkového rejstříku,
takto:
Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce
číslo 5434
se vymazává
Název:
Spolek DOMOVINA
Sídlo:
Slezská 3487/22, 430 03 Chomutov
se zapisuje
Název:
Spolek DOMOVINA, z.s.
Sídlo:
Lipská 2584/95, 430 03 Chomutov
Účel spolku:
Posláním Spolku je zejména:
1. Oživení dobrého "sousedského" soužití, vzájemné pomoci a obnovení
národních tradic regionu "Podkrušnohoří"
2. Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb
členů Spolku se zaměřením na děti a mládež
3. Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním
hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu
povědomí)
4. Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se
zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost
5. Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy regionu, které se zabývají
podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.
Název nejvyššího orgánu:
valná hromada
Statutární orgán:
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Statutární orgán:
Předseda představenstva: Ing. RUDOLF KOZÁK, dat. nar. 13. července 1964 ,
r.č. 640713/2468
Lipská 2584/95, 430 03 Chomutov
den vzniku členství: 22. června 2014
den vzniku funkce: 22. června 2014
Statutární místopředseda: ROMAN ZICHO, dat. nar. 10. ledna 1968 , r.č.
680110/0669
Blanická 3094/21, 430 03 Chomutov
den vzniku členství: 22. června 2014
den vzniku funkce: 22. června 2014
Člen představenstva: VÁCLAV KLÍR, dat. nar. 17. července 1962 , r.č.
620717/1289
Lipská 2866/90, 430 03 Chomutov
den vzniku členství: 22. června 2014
Způsob jednání:
Navenek za Spolek jedná předseda Představenstva případně další člen
Představenstva (zpravidla se jedná o člena Představenstva - Statutárního
místopředsedu Spolku). Každý z nich může jednat navenek a podepisovat i
samostatně.
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3
Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci

Odůvodnění
S ohledem na skutečnost, že návrhu na zápis změn bylo zcela vyhověno, soud podle
ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neodůvodňoval.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k
Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 11. července 2014
Veronika Brandejská v. r.
vyšší soudní úřednice
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