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Pavel Dostál, r.č. 7 41

bytem Potocká

1 19

13977

58/7, Kohoutovice,623 00 Brno - Kohoutovice

vlastník budovy na adrese: Potocká 5B/7 v obci Brno - Kohoutovice, 623 00,
Katastrální území610313 Kohoutovice, zapsané na LV č. 1900

vedené u Katastrálního úřadu proJíhomoravský kraj, Katastrální pracoviŠtě Brno - město,
kód:7O2

souhlasím
s tím, aby ve shora uvedeném domě na adrese: Potocká 5817, Brno Kohoutovice, 623 00
(Kohoutovice, č.p. 58)

měl

sídlo -

tn€!ýŤebytt

(nehodícíse škrtněte)

subjekt §polek občansképodpory
ad 263.2a21 do odvolání majitelem objektu.
V Brně dne 26.3.202'l

l

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, ktery vznikl pod pořadovým číslem601086_007336 převed ením z
dokumentu obsaŽeného v datové zprávě, skládajícího se z llistů, se shoduje s obsahem dokŮmentu, jehož
převedením vmikl.
Autorizovanou konverzí dokumenfu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajůobsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsžen} v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronich_fon podpisem založenýmna
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektróniókeho podpisu byla
ověřena dne 29.03.2021 v 14:30:56. Zaruěený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tm., dokument nebyl změněn, a ověřeni platnosti certifikáfu- bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatnéných certifikátů vydanému k datu 29.03.2021 13:13:48. úaá3e o zaruěeném
eleklronickém podpisu: číslokvalifikovaného certifikátu 01 54 Dc sF, kvalifikovaný certiňkat byl vydrán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualiíied CA 4o Českípoštao §.p. pro poáepisující oro-bu pavel
Dostál, P785342, Elektronic§ podpis nebyl označen ěasovým razítkem.
Vystavil: Českípošta, s.p.
hacoviště: Brno 8
Česká pošta, s.p. dne 29.03.2021
Jméno, Příjmení,a podpip osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
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Poznúmka:
V době od uvďejnění seznatml
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8F, do provedení

{ontrola táo doloŽlcy lze provést v centrólní evidenci doložek přístupné 4lůsobem umožňujícímďálkový přhtup na adrese
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polku Spolek občansképodpory
a sídlo

1.1.
1.2.
Čl lt.

Název spolku: Spolek občansképodpory
Sídlo spolku: Brno - Kohoutovice, 623 00 Potocká 5817

Charakter spolku

-

1.3.
Ó

lll.

-

Úeel spolku

-

Formy činnosti

1.4.
1.5.
Ó

tV.

Dobrovolný, nevládnía neziskový svazek občanů

1,6.

Základním účelemspolku je podpora občanských aktivit
Dalšímiúčelyspolku jsou zájmové, sportovní a kulturní aktivity

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) Podpora společenských a kulturních akcí a akcí pro děti,
b} Podpora fan klubů pro činnost uvedenou v bodě a}

Ó

V.

Nejvyššíorgán

-

1.7.
1-8.

1.9.

§ejvyššímorgánem spolku je ČIenská schůze.
Clenská schůze je svolávána dle potřebyČlenská schůze především:
a) přijímá členy,
b) rozhoduje o výši a splatnosti členskéhopříspěvku,
c} volí a odvolává statutární orgán,
d) rozhoduje o změnách stanov,

1.10. Členská schůze se můžeusnášet i mimo zasedání v písemnéformě nebo s
využitím technických prostředků.
Čt vl.

-

§tatutární orgán

l.'l.

Statutární orgánem spolku je Předseda
Jiří Trojovslcý, nar.18.8.1959, Kamenná 187í14,639 00 Bmo-Stýřice,

1.2.
Člvll.

-

Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzíodvolán,
neodstoupí, nebo nepozbude členstvíve spolku,,

Členstvíve spolku

1.11. Členy spolku přijímá členská schůze.
1.12. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájitz$my spolku, dodžovat
vnitřní dohody a nepodnikat žádnékroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

lz2

1.13. Členmá především právo účastnitse členskéschůze a hlasovat a podílet se svým
hlasem na rozhodování.
1,14" Člen spolku je povinen hradit člensképříspěvky ve výši určenéčlenskou schůzí,
1.15. Spolek vede seznam současných ibývalých členů.
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Zapisovaná osoba:

§polek:

Jiří Trojovský
Kamenná 14
639 00 Brno
Daturn narození: 18,8.1 959

Spolek občansképodpory

v

Brně

o^-ý?, J,

/aé/

Čestnéprohtášení a souhtas osoby zapisované do spolkového rejstříku
Prohlašuji svoji způsobilost vykonávat funkci předsedy. Prohlašuji, že nejsem v úpadku a svou
plnou svéprávnost.

se zápisem mé osoby do spolkového rejstříku,
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V Brně dne

Zápis z ustavujícíschůze spolku $polgk o§anské pdpory

J?.

'

/rl,t

Dne uvedeného v záhlaví se uskuteěnila schůze rr.ýše jmenovaného spolku za účastiosob
uvedených na pripoiené lisiině přítomnýcÝt,

Program

1. tJvodní slovo svolavatela volba předsedajícího
2. §oupis listiny přítomných
3. §ďlválení stanov
4. Volba orgánů spolku
5. Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku
průběh schůze

1.

úvodu ustavujícíschuze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a
základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již u§nil. Dále
svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího
ustavujícísd.růze" Jako předsedajícího schůze přítomní polěřili p. Jiřího

V

Trojovského.

2. Přítomnípoté vyiádřili sntj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v návrhu
stanov a projevili vuli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla
3.

4.
5.
Zápis

vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
Přítomní se usresli, že sďtvalují stanovy navržmésvolavatelem.
a. Pro:
b. Proti:
c. Zdrželo se:
d, Protipřijetí stanov hlasovali
Dle stanov byl předsedou spolku zvolen:
Jiří Trojovslcý, nar. 1 8.8, 1 959, Kamenná 187 í 1 4, 639 00 Brno-ŠtYřice
Ustavující sďrůze pověřuje k pdání návrhu na zápis dc spolkového rejstříku:
Jiří Troiovs|aý, nar. 1 B.8. 1 959, lGmenná 187 l 1 4, ffig §0 gmo§týnce

pořídil:

Zápis ověřil:

Jindřich Tichý

Přílohy:
1} Listina přítomných

2z2

§polek

§volavatel:

podpory

Jméno: Jindřich Tichý
Datum svolání schůze:

§polek občanské

qu
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Příloha č.1

Listina přítomných na ustavujícíčlenskéschůzi spolku Spolek občansképodpory
Jméno/nfuev
H;c{^^{_
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Od přihlášky do spolku odstoupili:

Správnost listiny ověřil:
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