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Usnesení
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Veselou v
právní věci navrhovatele: Spolek francouzských smečkových honičů, Na Libuši 700, 391
65 Bechyně, identifikační číslo 228 40 745, o návrhu na zápis změny do spolkového
rejstříku takto:
I. V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L,
vložce číslo 5050
se vymazává
Název
Spolek francouzských smečkových honičů
Sídlo
Na Libuši 700, 391 65 Bechyně
se zapisuje
Název
Spolek francouzských smečkových honičů, z.s.
Sídlo
č.p. 47, 391 65 Hodonice
Účel
(1) Spolek není chovatelským klubem, ale svou činností usiluje o zachování
původních specifických vrozených vlastností smečkových honičů, jejich
původního pracovního typu a loveckých schopností, především schopnosti
pracovat ve smečce, zachování správné funkční tělesné stavby v souladu s
plemenným standardem a udržení geneticky zdravé populace těchto psů.
(2) Spolek navazuje, udržuje a rozvíjí styky a spolupráci s organizacemi či kluby
zabývajícími se chovem a použitím smečkových honičů v zemi jejich původu,
eventuálně i v dalších státech.
(3) Za účelem propagace smečkových honičů na veřejnosti a informovanosti
vlastních členů provozuje Spolek vlastní webové stránky. V případě zájmu členů
a dostatku finančních prostředků, vydává tištěné periodikum.
Název nejvyššího orgánu
Členská schůze
Statutární orgán
Předseda
SLAVOMÍR HANÁČEK, dat. nar. 9. listopadu 1947, r.č. 471109/478
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SLAVOMÍR HANÁČEK, dat. nar. 9. listopadu 1947, r.č. 471109/478
Na Libuši 700, 391 65 Bechyně
Den vzniku funkce: 28. října 2015
Způsob jednání
Výkonným a statutárním orgánem Spolku je předseda.
Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně.
Kdo za spolek právně jedná a podepisuje, připojí k celému názvu spolku a
svému jménu vlastnoruční podpis, jakož i údaj o své funkci.
Ostatní skutečnosti
Členové spolku neručí za jeho dluhy.
Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí
šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
Jmění spolku je plně oddělené od jmění jeho členů. Člen spolku nemá přímé
věcné právo k majetku spolku.
Spolek provádí svou činnost v souladu s právními předpisy, rozhodnutími orgánů
veřejné moci, stanovami a vnitřními předpisy Spolku.
Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Českých Budějovicích dne 11. listopadu 2015
Daniela Veselá v. r.
vyšší soudní úřednice
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