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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 37109

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 21. října 1997
Spisová značka: L 37109 vedená u Městského soudu v Praze
Název: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bystré v Orlických horách
Sídlo: č.p. 81, 518 01 Bystré
Identifikační číslo: 674 38 661
Právní forma: Pobočný spolek
Účel:

Cílem činnosti SH ČMS je: a)spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné 
ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci 
při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví 
nebo majetek (dále jen mimořádné události) b)vytvářet podmínky pro činnost s 
dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich 
psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést 
mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a 
celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad 
v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí 
c)podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý 
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování 
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, 
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost 
d)organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Hostinská činnost od 19. 2. 2014.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
od 19. 2. 2014.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 20. 2. 2014.

Název nejvyššího
orgánu:

Valná hromada

starosta:
starosta:

  JOSEF DUSÍLEK, dat. nar. 9. března 1940
č.p. 81, 518 01 Bystré
Den vzniku funkce: 10. ledna 2015

Počet členů: 1
Způsob jednání: Starosta jedná jménem sboru, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a 

výboru sboru.
Zakladatel:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ: 004 42 739
Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha
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