Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 18.9.2014 v 09:48:16.
EPVid:uxC520ir/ZipA1xF6xzwbmzP7/qcDRYi

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 5310

Datum zápisu:

1. ledna 2014

Spisová značka:

L 5310 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Název:

Boveraclub z.s.

Sídlo:

Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Identifikační číslo: 269 89 166
Právní forma:

Spolek

Účel spolku:

Naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat osoby (fyzické i
právnické), které se v souladu s těmito stanovami zabývají historií,
současností a budoucností veřejné dopravy, ekologickými aspekty
dopravy a ochrannou přírody a krajiny v souvislosti s dopravou a
dopravními stavbami a tím společně přispívají k obecnému blahu
na poli ekologie, kultury a péče o kulturní dědictví.
Hlavními cíli činnosti BC jsou:
- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
urbanizované i neurbanizované krajiny, zejména souvisejících s
veřejnou dopravou,
- uchování a záchrana historických dopravních prostředků, jejich
oprava, renovace, rekonstrukce a údržba,
- péče o kulturní a technické památky
- mapování, uchování a záchrana dopravních staveb,
- sportovně motoristické aktivity
- ochrana zeleně v obci, zejména v souvislosti s dopravními
stavbami,
- ochrana životního prostředí, zejména v souvislosti s dopravou,
- péče o kulturní dědictví ve formě sbírek s dopravní tématikou
- sbírkotvorná muzejní činnost

Formy činnosti:
Hlavní forma činnosti spolku k naplňování jeho poslání spočívá v:
- poskytování obecně prospěšně činností v oblastech ochrany
životního prostředí,
- poskytování obecně prospěšně činnosti v oblastech ochrany
kulturního dědictví, zejména technických památek,
- popularizaci a osvětě ekologicky šetrných způsobů veřejné
dopravy,
- práci s dětmi a mládeží
- tematickém vyhledávání a shromažďování archiválií,
- sledování historie a současnosti veřejné dopravy se zaměřením
na městskou hromadnou dopravu,
- uchování a záchraně historických dopravních prostředků, jejich
opravě, renovaci, rekonstrukci a údržbě,
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opravě, renovaci, rekonstrukci a údržbě,
- péči o technické památky,
- péči a rozšiřování sbírek s dopravní tématikou,
- mapování, uchování a záchraně dopravních staveb
- sportovně motoristická činnost.
Praktická činnost členů spolku spočívá též např. v:
- spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, orgány státní
památkové péče a muzejními a výzkumnými ústavy;
- účasti při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
- pořádání odborných přednášek, exkurzí a zájezdů pro své členy a
příznivce,
- osvětové činnosti, včetně vydávání odborných publikací a
propagačních materiálů s ekologickou a dopravní tématikou,
- práce s dětmi a mládeží.
Spolek nesleduje politickomocenské cíle.

Posláním je v souladu s § 146 OZ přispívat v souladu se
zakladatelským právním jednáním, těmito stanovami a vlastní
činností k dosahování obecného blaha za využití svého poctivě
nabytého majetku, pod vlivem a správou bezúhonných osob.
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán výbor:

předseda:
Ing. TOMÁŠ KREBS, dat. nar. 7. května 1966
U Sokolovny 235, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
den vzniku funkce: 11. dubna 2014
den vzniku členství: 11. dubna 2014
místopředseda:
ZDENĚK MAZÁNEK, dat. nar. 24. října 1982
Na Žižkově 1007/24, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
den vzniku funkce: 11. dubna 2014
den vzniku členství: 11. dubna 2014
člen:
PETR DVORSKÝ, dat. nar. 6. října 1983
Horní Kopečná 643/19, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
den vzniku členství: 11. dubna 2014
člen:
Ing. VIKTOR LIŠKA, dat. nar. 26. dubna 1974
Hřbitovní 3481/43, 466 01 Jablonec nad Nisou
den vzniku členství: 11. dubna 2014
pokladník:
VLADIMÍR VÁCHA, dat. nar. 3. července 1961
Kapraďová 993, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
Liberec
den vzniku funkce: 18. července 2014
den vzniku členství: 11. dubna 2014
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Způsob jednání:

Za spolek jedná navenek každý ze členů výboru samostatně.
Podepisování jménem spolku se děje tak, že k vyznačené firmě
Boveraclub, z.s. připojí člen výboru svůj vlastnoruční podpis a
uvede funkci.

Kontrolní komise: předseda kontrolní komise:
JINDŘICH BEROUNSKÝ, dat. nar. 7. září 1970
Mšenská 4017/13, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
den vzniku funkce: 18. července 2014
den vzniku členství: 11. dubna 2014
člen kontrolní komise:
JAN ROŽENSKÝ, dat. nar. 14. února 1976
Dlážděná 1424, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
Liberec
den vzniku členství: 11. dubna 2014
člen kontrolní komise:
JIŘÍ VALENTA, dat. nar. 25. září 1973
Brigádnická 225/5, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad
Nisou
den vzniku členství: 11. dubna 2014
Ostatní
skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů kontrolní komise: 3
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ústí nad Labem
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