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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl L, vložka 2426

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
10. května 1993
L 2426 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk
495 61 651
Spolek
a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která
se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území
okresu své působnosti,
b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či
institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských
subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení
vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro
členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení,
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu,
kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně
prospěšné činnosti a osvětovou činností,
k) spravovat vlastní majetek.

Název nejvyššího
orgánu:
Statutární orgán:
předseda:

Počet členů:
Způsob jednání:
Kontrolní orgán:
předseda kontrolní
komise:

valná hromada

DAVID ALEŠ, dat. nar. 16. února 1975
Sladová 474/12, Staré Brno, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 5. června 2013
1
Předseda jedná samostatně.

FRANTIŠEK TEMPÍR, dat. nar. 7. ledna 1949
Nákladní 229, 789 91 Štíty
Den vzniku funkce: 5. června 2013
Den vzniku členství: 5. června 2013
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člen kontrolní
komise:
ILONA BRACHAŘOVÁ, dat. nar. 20. dubna 1965
č.p. 366, 783 83 Troubelice
Den vzniku členství: 5. června 2003
člen kontrolní
komise:

Počet členů:

JARMILA MĚRKOVÁ, dat. nar. 22. dubna 1968
č.p. 286, 788 16 Sobotín
Den vzniku členství: 5. června 2013
3
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