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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl L, vložka 12389

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

23. dubna 2014
L 12389 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z.s.
Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny
028 98 101
Spolek
Spolek vzniká jako neziskové a dobročinné společenství členů. Založené za
účelem přípravy obnovení poutního místa Vřesová studánka v Jeseníkách, a to v
rozsahu kapličky a horské útulny, na původních historických místech. Spolek se
hodlá zasadit svou činností o ujasnění a zpřesnění koncepce libreta díla,
přípravu realizace celého díla a později i o podporu provozu a činnosti poutního
místa. Především spolek utvoří základní ideové, architektonické, ekonomické a
právní koncepce vzniku a dalšího provozování poutního místa Vřesová studánka.

Název nejvyššího
Valná hromada
orgánu:
Statutární orgán - Výbor:
Předseda výboru:
Mgr. MILAN PALKOVIČ, dat. nar. 19. ledna 1965
Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny
Den vzniku funkce: 31. ledna 2017
Den vzniku členství: 31. ledna 2017
místopředseda
výboru:
akad. soch. OTMAR OLIVA, dat. nar. 19. února 1952
Buchlovská 9, 687 06 Velehrad
Den vzniku funkce: 23. dubna 2014
Den vzniku členství: 23. dubna 2014
místopředseda
výboru:
Ing. arch. FRANTIŠEK ZAJÍČEK, dat. nar. 20. března 1962
Družstevní 747/5, Neředín, 779 00 Olomouc
Den vzniku funkce: 23. dubna 2014
Den vzniku členství: 23. dubna 2014
člen výboru:
JUDr. PETR HOLUB, dat. nar. 19. března 1967
Tyršova 504/5, 742 21 Kopřivnice
Den vzniku členství: 23. dubna 2014
člen výboru:
JAN JEMELKA, dat. nar. 3. května 1953
Stará Víska 80/5a, Hodolany, 779 00 Olomouc
Den vzniku členství: 21. prosince 2016
Počet členů:
5
Za spolek jednají a podepisují se, tedy připojí k názvu spolku svůj podpis,
Způsob jednání:
členové výboru takto:
1. Předseda spolku či první či druhý místopředseda spolku, vždy každý z nich
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společně alespoň s dalším členem výboru spolku, mohou jednat ve všech
věcech.
2. Předseda spolku, první místopředseda spolku i druhý místopředseda spolku
mohou jednat každý samostatně ve věcech, kde hodnota plnění není větší než
50 000, Kč a současně nejde o pracovně právní jednání, nájem nemovitosti či
jiné dlouhodobě nebo opakovaně poskytované plnění, uzavírané na dobu delší
než jeden rok.
3. Kteříkoli tři členové výboru spolku mohou jednat společně ve všech věcech.
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