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výpis

z re)stříku obecně ProsPěšných spoleěností, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl o, vLožka 770
Datum

Název:

zápisu: 18.listopadu

20L0

' o.P. s.
Sid]-o.' Praha 4, Nusle, Na bopoIce L7t3/La, Psč 14o
MATI'RUS

oo

Identif ikačni čis]-o: 247 66 2L6

Právni forma.' obecně prospěšná spoleěnost
Druh obecně prospěšných služeb:

- za)íštění' PodPora a organizace ěinností vedoucích
k pracowně-sociální rehalrilitací osob zner4ýhodněných skupin, se
zvláštním zřetelem na osoby s postižením
- podpora zaměstnávání osob znerr,ýhodněných skupin věetně jejich
individuálního rozvoje a podpora poskytování jim sociáIních
služeb
- zajištění' podpora a organizace spoleěenských, kuIturních,
sportovních a jiných akcí přispívajících k všestranému rozvoji
osobnosti, s důrazem na rozwoj osobnosti a integraci osob
s postižením
- zajištění, podpola a organizace nabídky vzdělávacích služeb
a ěínností, se zaměřením na osoby s postižením nebo osoby
pracující s těmito osobami
- rr,ýroba, produkce a prodej předmětů wytvořených osobami
s postižením, předmětů, jejichž prodej slouží osobám s postižením
nebo předmětů propagujících nezískovéorganizac'e, které pomáhají
osobám s postižením
Doplňková činnost:

- wýroba, obchod a sJ-užby neuvedené v přilohách L až 3
žiwnostenskéhozákona

Správni rada:
předseda správní rady: Tereza Vajtová, r.é. 7462L3/o082
Praha 4, Nus1e, Pod pramenem L607/5
den vzniku funkce: lE.Iistopadu 2010
den vzniku ělenství ve správní radě: l8.Iistopadu 2ot0

ělen správní rady: Petr Hrubý, r.ě. 7LLLLI/0L82
Praha 4, Podolí, Na Podkovce 574/LL
den vzniku ěIenstwí ve správní radě: l8.listopadu

2oLo

ělen správní rady: PhDr. Jan Piěman, Í.é. 5LL229/032
Praha 10, Strašnice, vykáňská L483/5
den vzniku ělenství ve správní radě: l8.Iistopadu 20Lo
Udaje pJatné ke dni: ]-2.07 .2017 6:00
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oddíl o, vJ-ožka 77o
Ředitef:
Lenka španiheIová, r.ě. 8454L9/5849
Malá Bystřice 53, PsČ 756 27

Dozorči rada:
předseda dozorěí rady: o19a Ruttnerová, r.ě. 745l2o/L6t5
Praha 4, Kunratice, Na jahodác'h L29t/L9
den vzniku' funkce : 18. listopadu 20LO
den vzniku ělenství w dozoréíradě: l8.Iistopadu 2oLo

ělen dozorěí radyz Zruzana Kalíkowá, r.ě. 566215/0076
Praha 10, Strašníce, Břežanská 688/L2
den vzniku ěIenstwí v dozoréíradě: 18.listopadu 2olo
ělen dozorěí rady: Alena Peštová, r.é. 575315/L074
Praha 4, Chodov, Hrabákova L979/4
den vzniku ělenství v dozorěí radě: l8.listopadu

20L0

Zakl-adatel-:

Nadace Jedliěkova ústavu

Praha 2, Y Pevnosti 4, Psč 128 41
Identifikaění ěísloz 256 9L 872

ostatní skutečnosti:
- Zakladatel vložíl peněžitý vklad ve \rýši 300.000,-Kě
a nepeněžíEÝ vklad ve rr,ýši 60.645,-Kě.
Správnost tohoto v'.ipisu se potvrzuje
Městský soud v Praze

ovĚŘovecÍ poroŽxe o \.Ý?IsU

ověřuii pod pořadovým číslenv

tato listina, která vznikla
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převedením
výstupu z inforrr;;ačníhosystému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné,
skládající se z 1 listů, odpoúdá výstupu
z informačníhosystému veřejné správy
v elektronické podobě.
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EVA DAŇoVÁ
NoTÁňsKY TAJEMNíK

pověřený notářem
JUDr. Haetlm'' D''ČĎ.^

Úaaie p7atné ke dni: 72.07.2077 6:00
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