
L 9855/RD8/KSPL
Fj 22263/2021/KSPL

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicíMarií Trepešovouv právní věci

navrhovatelů: a)Mgr. PAVEL BULÍN
sídlem č.p. 14, 331 41 Bílov

b) Mgr. LUCIE BULÍNOVÁ
sídlem č.p. 14, 331 41 Bílov

c) Ing. MARTIN BULÍN, M.Sc.
sídlem č.p. 14, 331 41 Bílov

o návrhu na zápis Bulín - rekrea, z.s., č.p. 14, 331 41 Bílov, do spolkového rejstříku

takto:
I. V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 9855

se zapisuje

Spisová značka
L 9855 vedená u Krajského soudu v Plzni

Název
Bulín - rekrea, 2.5.

Sídlo
Č.p. 14, 331 41 Bílov

Identifikačníčíslo
10931902

Právní forma
Spolek
Účel
1. Hlavním cílem činnosti spolku je pořádánívolnočasových aktivit pro děti a mládež se snahou o
rozvoj jejich dovednostía vlastností, které se využívají především v kolektivu.

2. Spolek se věnuje zejména organizaci letních dětských táborů.

3. Mezi další aktivity spolku patří organizace zotavovacích akcí pro děti i dospělé a dalších
společenských, vzdělávacích, sportovníchči jiných volnočasových událostí.

4. Ve prospěch stanovených cílů může spolek spolupracovats dalšími organizacemi či jednotlivci a
vykonávat jinou ekonomickoučinnost v souladu s platnými předpisy a zákony.

Název nejvyššího orgánu
Clenská schůze

Statutární orgán
Předseda
Ing. MARTIN BULÍN,M.Sc., dat. nar. 14. září 1991, r.č. 910914/2108



- 2 - L 985 S/RDS/KSPL

č.p. 14, 331 41 Bílov
Den vzniku funkce: Dnem nabytíprávnímoci
Počet členů
1

Způsob jednání
Předseda spolku jedná za spolek ve všech věcech samostatně.

Den zápisu: Dnem nabytíprávní moci
II. Žádný z navrhovatelů nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvímnadepsaného soudu.

Plzeň 8. června 2021

Marie Trepešová v. r.
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