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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 70547

Datum vzniku a zápisu: 17. srpna 2018
Spisová značka: L 70547 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Házená Poděbrady, z.s.
Sídlo: Polní 46, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo: 072 35 283
Právní forma: Spolek
Účel:

Provozovat sport a obdobnou činnost vrámci zapojení do sportovních a 
tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a 
tréninkové podmínky,
Vytvářet podmínky pro činnost svých členů ve všech formách sportovní činnosti 
podle jejich věku a výkonnosti,
Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo 
užívá,
Vést své členy a ostatní zájemce o sport kdodržování základních sportovních, 
etických, estetických a mravních pravidel,
Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat sorgány státní správy a 
samosprávy sostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
Zajišťovat voblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení dalšími formami 
své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. vmístě své 
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností,
Pořádání a organizace Poděbradské školní ligy miniházené

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Spolek může výlučně kpodpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající vpodnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Název nejvyššího
orgánu:

valná hromada

Statutární orgán:
Předseda:

  Bc. TOMÁŠ VEJVAR, dat. nar. 3. listopadu 1974
Dlouhá třída 141, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 17. srpna 2018

Počet členů: minimálně 1
Způsob jednání: Předseda jedná jménem spolku, a to vsouladu srozhodnutím valné hromady a 

výkonného výboru.
Předseda podepisuje jménem spolku tak, že kvytištěnému nebo 
napsanémunázvu spolku připojí svůj podpis.

Kontrolní orgán:
člen kontrolní
komise:

  HANA VEJVAROVÁ, dat. nar. 17. srpna 1974
Dlouhá třída 141, 288 02 Nymburk
Den vzniku členství: 17. srpna 2018
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člen kontrolní
komise:

  VOJTĚCH VEJVAR, dat. nar. 5. června 2000
Dlouhá třída 141, 288 02 Nymburk
Den vzniku členství: 17. srpna 2018

člen kontrolní
komise:

  HANA HOLÁ, dat. nar. 18. února 1948
Polní 46, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 17. srpna 2018

Počet členů: 3
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li 
spolek činnost vsouladu správními předpisy, stanovami, případně dalšími 
vnitřními předpisy spolku
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