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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 5055

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

1. ledna 2014
8. dubna 2004
L 5055 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Místní akční skupina Podještědí, z.s.
č.p. 89, 463 43 Proseč pod Ještědem
266 60 016
Spolek
Místní akční skupina Podještědí, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
sdružující fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti
působnosti
sdružení, jejichž společným cílem je:
příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader a dalších
vyhlašovaných projektech a grantech,
v případě financování regionu z opatření LEADER, zajišťovat veškeré povinnosti
a
práva skupiny pro místní akce,
spolupráce se svazky obcí, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst
a krajů při rozhodovacích procesech, umožňujících a směřujících k řešení
problematiky v daném regionu,
spolupráce se sdruženími zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, realizace
vzdělávacích aktivit dětí a mládeže,
ucházet se o dotace a granty, realizovat vlastní projekty v regionu,
aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku a spolupráce s dalšími
partnerskými spolky nebo fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU,
vydávat prezentace a publikace o své činnosti a o regionu,
provádět další činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku a zajišťovat k tomu
potřebné finanční a další zdroje.

Název nejvyššího
orgánu:
Statutární orgán:
předseda:

Počet členů:
Způsob jednání:
Revizní komise:
předseda:

Valná hromada

Mgr. DANIEL DAVID, dat. nar. 15. září 1971
č.p. 461, 468 11 Janov nad Nisou
Den vzniku funkce: 24. června 2014
1
Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně.

JAROMÍR TICHÝ, dat. nar. 12. října 1965
č.p. 262, 463 31 Oldřichov v Hájích
Den vzniku funkce: 20. května 2014
Den vzniku členství: 27. června 2013
člen:
Ing. FRANTIŠEK CHLOUBA, dat. nar. 26. ledna 1954
Sokolská 700, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
Den vzniku členství: 27. června 2013
člen:
Údaje platné ke dni: 7. května 2015 04:39
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Počet členů:

JIŘÍ TIMULÁK, dat. nar. 27. listopadu 1978
Zlatá výšina 572, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
Den vzniku členství: 27. června 2013
3

Údaje platné ke dni: 7. května 2015 04:39
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