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USNESENÍ
Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Lucií Zedníkovou v právní věci

navrhovatele: Opavskem bez bariér, z.s., IČO 081 87 355
 Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polomsídlem

o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku

takto:

 

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 18646

se vymazává

Sídlo
Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom

Účel
Udržování a rozšiřování projektu Opava bez bariér, jehož hlavní činnosti je Mapování a
kategorizace přístupnosti objektů (dále jen MKPO) pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Statutární orgán - předseda
Předseda
PAVEL CARBOL, dat. nar. 24. května 1971, r.č. 710524/5488
Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom
Den vzniku funkce: 31. května 2019

Počet členů
1

Způsob jednání
Předseda jedná jménem spolku samostatně.

se zapisuje

Sídlo
Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava

Účel
Účelem spolku je vytváření a profesionální udržitelnost projektů v oblasti bezbariérového užívání
staveb, jehož hlavní činnosti je Mapování a kategorizace přístupnosti prostředí pro cílové skupiny
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, seniory a rodiče s dětmi do 3 let. Poradenství v
oblasti bezbariérového užívání staveb.

Statutární orgán - předseda, místopředseda
Místopředseda
LENKA CARBOLOVÁ, dat. nar. 26. dubna 1973, r.č. 735426/5479
Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom
Den vzniku funkce: 9. února 2022
Den vzniku členství: 9. února 2022

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Galuszkova
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Den vzniku členství: 9. února 2022

Předseda
PAVEL CARBOL, dat. nar. 24. května 1971, r.č. 710524/5488
Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom
Den vzniku funkce: 31. května 2019
Den vzniku členství: 31. května 2019

Počet členů
2

Způsob jednání
Předseda jedná jménem spolku vně i navenek samostatně nebo společně s místopředsedou spolku.
Místopředseda jedná jménem spolku vně i navenek samostatně nebo společně s předsedou spolku.

Statutární orgán - předseda
U vymazávané osoby: PAVEL CARBOL, dat. nar.24. května 1971, r.č.710524/5488
Den zániku funkce: 9. února 2022

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Olomouci prostřednictvím nadepsaného soudu.
 
Ostrava 8. března 2022

 
 
Bc. Lucie Zedníková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Galuszkova
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