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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 78

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

1. ledna 2014
13. června 1990
L 78 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
TJ Slovan Varnsdorf z.s.
Západní 2984, 407 47 Varnsdorf
005 24 361
Spolek
Účelem je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové podmínky.
Účelem je vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti, zejména pak mládeže.
Účelem je budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá.
Účelem je vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
Účelem je hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní
správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
Účelem je zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.
Účelem je dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně
prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Název nejvyššího
orgánu:
Statutární orgán:
Předseda:

Počet členů:
Způsob jednání:

valná hromada

JIŘÍ ŽĎÁRSKÝ, dat. nar. 29. dubna 1967
Lesní 2968, 407 47 Varnsdorf
Den vzniku funkce: 31. května 2016
1
Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a
výkonného výboru.

Kontrolní komise:
Člen:
PETR DAMNITZ, dat. nar. 12. července 1962
Plzeňská 1912, 407 47 Varnsdorf
Den vzniku členství: 31. května 2016
Člen:

Počet členů:

RADIM NOVOTNÝ, dat. nar. 19. dubna 1964
Karolíny Světlé 3021, 407 47 Varnsdorf
Den vzniku členství: 31. května 2016
3
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