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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Veronikou Polomovou v právní věci
navrhovatele: GZ Media, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712,
identifikační číslo 273 80 068, právní zást. Mgr. JAN ŠMEJKAL, advokát se sídlem
Partyzánská 1546/26, 170 00 Praha 7, o návrhu na zápis Gramofond, nadační fond GZ
Media, se sídlem Tovární 340, 267 12 Loděnice, do nadačního rejstříku
takto:
V nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1515
se zapisuje
Spisová značka
N 1515 vedená u Městského soudu v Praze
Název
Gramofond, nadační fond GZ Media
Sídlo
Tovární 340, 267 12 Loděnice
Identifikační číslo
06180825
Právní forma
Nadační fond
Účel nadačního fondu
Nadační fond je zakládán k společensky užitečnému účelu. Nadační fond je
zřizován za účelem, který je jednak dobročinný (spočívá v podpoře dále
vymezeného okruhu osob a organizací), a jednak veřejně prospěšný.
Dobročinný účel je sledován podporou a pomocí potřebným či znevýhodněným
osobám (samoživitelům pečujícím o nezletilé dítě; rodičům pečujícím o
nemocné, handicapovaným či sociálně znevýhodněným dětem; osobám v tíživé
zdravotní či sociální situaci; nadaným nezletilým dětem či osobám do 26 let, u
nichž existují sociální či společenské důvody pro podporu jejich dalšího
specializovaného vzdělávání; cizím státním příslušníkům v tíživé sociální situaci,
kteří hledají pracovní uplatnění v ČR, anebo kteří jsou v pracovním poměru k
zaměstnavateli v ČR po dobu prvních 2 let trvání jejich pobytu v ČR) a
charitativním nebo sociálním institucím a organizacím, jako např. dětským
domovům, pečovatelským domům, duchovním, náboženským či humanitárním
institucím, organizacím jako např. nadacím či nadačním fondům, zřízeným za
stejným či obdobným účelem. Veřejně prospěšný účel je sledován podporou
fyzických či právnických osob či organizací.
Správní rada
předseda
Ing. ZDENĚK PELC, CSc., dat. nar. 15. března 1951, r.č. 510315/440
Jos. Černohorského 2333, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
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Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
člen
JUDr. ZDENĚK PELC, dat. nar. 19. března 1977, r.č. 770319/0154
Jos. Černohorského 2333, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
člen
Ing. MICHAL ŠTĚRBA, dat. nar. 10. srpna 1978, r.č. 780810/1631
Šafránová 1204/33, Černice, 326 00 Plzeň
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
Počet členů
3
Způsob jednání
Za nadační fond jedná samostatně předseda správní rady nebo dva členové
správní rady společně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k
názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady nebo dva
členové správní rady společně.
Revizor
Ing. JIŘÍ HAŠEK, dat. nar. 17. května 1968, r.č. 680517/1769
8. listopadu 438/46, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Zakladatel
GZ Media, a.s., IČ: 273 80 068
Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712
Vklad: 5 000,- Kč
Splaceno: 5 000,- Kč
Den zápisu: Dnem nabytí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 12. června 2017
Veronika Polomová v. r.
vyšší soudní úřednice

Dana Rejfková
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