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Usnesení
Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Lucií Skwarczkovou v právní
věci navrhovatele: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci, Třanovského
596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo 603 41 297, zást. PIOTR
ADAMCZYK, advokát se sídlem Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, o návrhu na
zápis změny do spolkového rejstříku takto:
V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo
3626
se vymazává
Název
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci
se zapisuje
Název
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ v Třinci
Účel
Účelem spolku je koordinace výchovného a vzdělávacího působení rodiny,
Základní umělecké školy (ZUŠ) v Třinci a dalších výchovných institucí a
poskytování účinné a dobrovolné pomoci ZUŠ při plnění jejího poslání.
Název nejvyššího orgánu
Výroční schůze
Statutární orgán - předseda a místopředseda spolku
předseda spolku
FRANTIŠEK HENNER, dat. nar. 1. srpna 1950, r.č. 500801/136
Oldřichovice 268, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 25. října 2016
Den vzniku členství: 25. října 2016
místopředseda spolku
KATEŘINA LORKOVÁ, dat. nar. 23. dubna 1979, r.č. 795423/4937
Komenského 391, Lyžbice, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 25. října 2016
Den vzniku členství: 25. října 2016
Počet členů
2
Způsob jednání

POKRAČOVÁNÍ

-2-
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Způsob jednání
Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej předseda a místopředseda.
Jménem spolku jsou oprávněni jednat každý z nich samostatně.
Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ostravě dne 23. ledna 2017
Bc. Lucie Skwarczková v. r.
vyšší soudní úřednice
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