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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 63573

Datum zápisu: 24. října 2015
Spisová značka: L 63573 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Spolek Otevření
Sídlo: Moskevská 95/45, Vršovice, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo: 044 12 435
Právní forma: Spolek
Účel:

Účelem Spolku Otevření je zajišťovat pro členy a širší veřejnost mimo Spolek
kulturní aktivity různých uměleckých oborů a oborová a mezioborová setkávání
odborníků i laické veřejnosti. K naplnění tohoto účelu Spolek: 
a/ podporuje kulturní a umělecké činnosti pořádáním kulturních a společenských
akcí různých uměleckých oborů,
b/ podporuje regionální kulturu pořádáním kulturních a společenských akcí v
různých lokalitách,
c/ organizuje mezinárodní výměnné kulturní a společenské akce na základě
propojení umělců z různých oborů ze zemí Evropské unie i mimo ni,
d/ organizuje a zajišťuje neformální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých,
e/ vydává propagační, dokumentární a vzdělávací materiály související s hlavní
činností Spolku,
f/ provozuje nakladatelskou činnost převážně podporující nezavedené autory.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Kromě hlavních činností provozuje Spolek vedlejší hospodářskou činnost k
podpoře hlavní činnosti Spolku. Tato hospodářská činnost spočívá zejména v:
a/ nakladatelské činnosti Spolku,
b/ prodeji vstupenek na kulturní a společenské akce Spolku,
c/ prodeji reklamních a uměleckých předmětů souvisejících s hlavní činností
Spolku.

Název nejvyššího
orgánu:

Valná hromada

Statutární orgán:
Předseda:

  Ing. PETRA NOVÁKOVÁ, dat. nar. 22. ledna 1976
Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 24. října 2015

Počet členů: 1
Způsob jednání: 1/ Spolek v jednání navenek zastupuje Předseda. Předseda může pověřit v

zastupování navenek i další členy Výkonného výboru. 
2/ Předseda či pověřený člen Výkonného výboru v rozsahu svého pověření
jednají za Spolek samostatně.
3/ Předseda či pověřený člen Výkonného výboru v rozsahu svého pověření
podepisují za Spolek tak, že připojí k napsanému či vytištěnému názvu Spolku
svůj podpis.

Ostatní skutečnosti:
Výkonným orgánem Spolku je Výkonný výbor, který je trojčlenný a je volen členy
Spolku na Valné hromadě.
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