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Usnesení
 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Jaroslavou Menšíkovou v
právní věci navrhovatele: SPARTAK TRUTNOV, z.s., se sídlem Žižkova 457, Horní
Předměstí, 541 01 Trutnov, identifikační číslo 043 77 397, právní zást. Mgr. Bc. JOSEF
ZEMAN, advokát Advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o. se sídlem Petrská 1136/12,
110 00 Praha 1 - Nové Město, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku

t a k t o :

 

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce
číslo 10275

se vymazává

Sídlo
Žižkova 457, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

Výkonný výbor
Způsob jednání

Předseda je oprávněn jednat jménem spolku se třetími osobami, zejména s
ostatními spolky, městskými a státními organizacemi a dalšími organizacemi.
K činění písemných právních úkonů jménem spolku je třeba podpisu
předsedy a dalšího člena výkonného výboru.

se zapisuje

Sídlo
Skřivánčí 770, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

Výkonný výbor
Způsob jednání

Předseda je oprávněn jednat jménem spolku se třetími osobami, zejména s
ostatními spolky, městskými a státními organizacemi a dalšími organizacemi.
K činění písemných právních úkonů jménem spolku je třeba podpisu
předsedy a dalšího člena výkonného výboru, nebo dva podpisy členů
výkonného výboru.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

 



 v. r.
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Jaroslava Menšíková
vyšší soudní úřednice

O d ů v o d n ě n í

Písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo
neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Řízení ve věci zápisu údajů o spolku, je osvobozeno od placení soudního poplatku (§ 11
odst. 1 písm. k) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů). 

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

 

V Hradci Králové dne 24. července 2017

 

Za správnost vyhotovení: Renáta Tepříková
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