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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka L 9213

Datum vzniku a zápisu: 15. srpna 2014
Spisová značka: L 9213 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Spolek nad Ploučnicí
Sídlo: č.p. 8, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Identifikační číslo: 032 87 289
Právní forma: Spolek
Účel:

1. Péče o krajinu, ochrana životního prostředí a péče o drobné kulturní památky 
podél řeky Ploučnice; péče o veřejný a společenský prostor Benešovska. 
2. Komplex činností orientovaných na rozvoj cestovního ruchu podél řeky 
Ploučnice a na Benešovsku s využitím kulturních a přírodních památek; 
rozvojové aktivity se zapojením cyklostezky podél řeky Ploučnice, termálního 
koupaliště a dalších sportovně-společenských atraktivit Benešovska. 
3. Praktická kulturní, osvětová a publikační činnost; organizování kampaní a akcí 
orientovaných na místní i dojíždějící veřejnost. 
4. Pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí (přednášky, semináře, 
konference, zájezdy, naučné procházky a pod.). 
5. Organizace sociálních služeb a programů zaměřených na potřebné skupiny 
obyvatelstva; realizace volnočasových akcí orientovaných na děti a mládež, 
rodiny, nezaměstnané a občany vyššího věku. 
6. Oživení kulturního a společenského života a podpora všech místních iniciativ 
za účelem propojování a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:
Předseda rady
spolku:

  Mgr. LENKA ČERNÁ, dat. nar. 27. září 1973
Palachova 709/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 15. srpna 2014
Den vzniku členství: 15. srpna 2014

Pokladník rady
spolku:

  Ing. RADEK VONKA, dat. nar. 30. října 1971
Palachova 248/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 15. srpna 2014
Den vzniku členství: 15. srpna 2014

Místopředsedkyně
rady spolku:

  Mgr. PETRA TOJMAROVÁ, dat. nar. 4. května 1976
Táborský vrch 568, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Den vzniku funkce: 5. června 2015
Den vzniku členství: 5. června 2015

Způsob jednání: Za Spolek na Ploučnicí jedná předseda a místopředseda rady spolku 
samostatně. 

Ostatní skutečnosti:
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Počet členů statutárního orgánu: 3
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