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Čast C: Doplňující údaje.
Piserunný soulrlas žadutele s užitímosobnícla údajťlve smyslu zákona č.
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podepsal "KRAJsKÝ souD v úsTíNAD LABEM, dne 22,I.2Q2l,v
16:].9:40.

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajskýnt soudem v Ústí nad Labem

Daíum zápisu:

9!§9,"ei!lq9i

Název:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
právrrí forma:

účel:

]_.

ledna 2014

oddíl L, vložka 1690

FK PETROHRAD, z,s.
č.p. g, 439 85 Petrohrad
491- 23 751
Spolek

;oud

LZákladním účelema hlavní činnostíFK PETROHRAD,
z,s, je,
a) provozovat sport především fotbal a obdobnou činnost
v rámci zapojení do
sPoltovnÍCh a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat
a vytvářet pro ní
materiáln í a tréninkové podmínky,
b) vYtvářet ŠirokémoŽnosti uŽÍvánísvých sportovišt,pro
zájemc e z řadveřejnosti,
zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a]iná zayízení,
které vlastní nebo
užívá,
d) vést své Členy a ostatní zájemce o sport k
dodržování základnich sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zé4my svých členů,zatím účelemspolupracovat
s orgány státnísprávy a
samosprávy a ostatními sportovními organizacemi jednotliřci,
a
f) zajišt'ovat v oblasti sportu vzdělávánísvých
členŮ,
g) dalšímiformami své činnosti napomáhat
rozvojiveřejného života, kultury,
v- mísJlsvépůsobnosti, zej rnéna to,,no
u áirŠi
J
u
:1,1T|*]
činnosti
a osvětové činností.
".r.r, o,.ioJr,

Název nejvyššího
valná hromada
orgánu:
Statutární orgán - výbor:
Předseda výkonného
výboru:

Místopředseda
výkonného výboru:

výkonného

Počet čIenů:
Způsob jednání:

DAV|D uČíx,dat. nar. 9. záříl9B0
č.p. g, 439 85 Petrohrad
Den vzniku íunkce: 18. června 2020
Den vzniku členství.]_B. června 2020
RAD|M WORZ|SCHEK, dat. nar.26. března ]_979
č.p. 83, 439 85 Petrohrad
Den vzniku íunkce: 18. června 2020
Den vzniku členství:18. června 2020

MART|N DOMABYL, dat, nar. 18. prosince 1,977
č.p, 83, 439 85 Petrohrad
Den vzniku členství:18, června 2020
nové statutárniho

Udaje platné ke dni. 22. ledna 2O2I03.37

organ
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1,12

oddíl L, vložka 1690

samostatnt!. Podelpisování za FK

-

PE-IR.H'IAD, Z.S, §e děje tak, Že k
PE'RoHRAD, z,s, připojí současně svt"lj

vytištěnénr.l neb. nap'anómu
názvu FK

-=',E§!!liu,Qu ut§toqř§-igq.f[

LJclale platné l<e cjni: 22, ledna 2021, 03,37

r

r{§9!sa!i.s

FK PETROHRAD

Petrohrad 9
439 85 Petrohrad

,z.s.

obec petrohrad
Petrohrad l46
439 85 Petrohrad
Věc:Souhlas se zveřejněníln na internetu.
SPolek FK PETROI{RAD ,z.s. souhlasí se zveřejněnínr žádostí
o dotace z rozpočtu obce
petrohrarl na rok 202t na internetových
stránkáchbbce petrohrad.

V

Černčicichdne 24. 1,2021

Předseda

-

David Učík

Místopředseda

_

FK Petrohrad, z.s.

petrohrad
Davld

9, 439 85 Petrohrad

lC : 491 23 751

Učíkte|.603 5ttg74

h1

-

Radim Worzischek

t

Rozpočet spolku FK PETROHRAD ,z.s. nu rok 202I

Materiúl.
ačku,pitný reřjnl,

otl.

lyu elektrika

Dotuce

oú petrohrud

V Černčicích24.I.202t
Předseda
FK Petrohrad, z.s.
Petrohrad 9, 439 85 Petrohrad
|C : 491 23 751
Davld Učíktel. 603 S7í-g74

- Dal,id Učík

