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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka L 12038

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 1. ledna 1996
Spisová značka: L 12038 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název: Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava, pobočný spolek
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo: 646 26 776
Právní forma: Pobočný spolek
Účel:

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která 
sdružuje právnické i fyzické osoby, obchodní korporace, společnosti aj., založená 
za účelem naplňování společného zájmu, kterým je světlo, vidění a osvětlování z 
hlediska vědeckého, technického, hospodářského nebo uměleckého. Posláním 
spolku je: a) rozšiřovat znalosti o světle, osvětlování a souvisejících problémech, 
o jejich významu a využívání. b) získávat členy Společnosti ( dále jen členy), 
zajímající se o působení ve směru výše uvedeném, projednávat ve Společnosti 
všechny otázky, jež zajímají její členy v této souvislosti a realizovat společně 
všechny dohodnuté aktivity pro rozvoj významu, vážnosti a vlivu Společnosti v 
oboru její působnosti. c) vytvářet mezi členy vztahy vzájemné spolupráce. d) 
vytvořit vazbu na podobné spolky, právnické osoby v ČR i v zahraničí.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:
předseda výboru:

  Prof., Ing. KAREL SOKANSKÝ, CSc., dat. nar. 27. října 1942
Sokolská třída 1535/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 8. září 2015
Den vzniku členství: 8. září 2015

místopředseda
výboru:

  PETRA ZATLOUKALOVÁ, dat. nar. 16. května 1964
Gen. Hrušky 1215/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 8. září 2015
Den vzniku členství: 8. září 2015

hospodář:
  Ing. IVANA SOKANSKÁ, dat. nar. 12. července 1966

Bráfova 1889/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 8. září 2015
Den vzniku členství: 8. září 2015

Počet členů: 3
Způsob jednání: Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek 

jedná samostatně, v případě jeho nepřítomnosti zastupují navenek spolek 
společně dva členové výboru.

Kontrolní orgán:
kontrolor:

  Ing. PETR SLIVKA, dat. nar. 15. srpna 1977
Konzumní 414/27, Šumbark, 736 01 Havířov
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Den vzniku funkce: 8. září 2015
Počet členů: 1

Zakladatel:
Česká společnost pro osvětlování, z.s., IČ: 405 27 832
17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava
Pobočné spolky mají svoji právní subjektivitu a tím i samostatné hospodaření. 
Pobočné spolky jsou způsobilé právně jednat v neomezeném rozsahu v souladu 
se stanovami a příslušnými právními předpisy. Hlavní spolek neručí za dluhy 
pobočného spolku.
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