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                                                                                                     NZ 63/2013
                                                                   N 82/2013                                            
                                                                                                                           
                                                                       

                                                                 S t e j n o p i s

          N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 8. 8. 2013, slovy: osmého srpna roku dvoutisícího třináctého, v 9.30 hodin, mnou, 
JUDr. Janou Svejkovskou, notářkou v Plzni, se sídlem Plzeň, Kamenická 1, na místě samém, 
v sídle občanského sdružení Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., na adrese Praha 
8, Karlínské náměstí 12.-------------------------------------------------------------------------------------

Účastník - občanské sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s., se sídlem Praha 11-
Chodov, Petýrkova 1953/24, PSČ 148 00, IČ: 452 456 06, jehož existenci jsem iověřila ze 
seznamu občanských sdružení u Ministerstva vnitra České republiky, registrace: MV VSC/1-
9808/92-R, zastoupené Mgr. Tomášem Drábkem, nar. 10. 3. 1986, trvale bytem Praha, 
Chodov, Bachova č.p. 1568/3, PSČ 149 00, jednajícím na základě plné moci ze dne 6. 8. 2013,  
a tato plná moc tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; jehož  totožnost jsem ověřila 
z platného úředního průkazu a který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům; -------------

a učinil přede mnou, notářkou, toto:-----------------------------------------------------------------------

r o z h o d n u t í: --------------------------------------------------------------------------------------------

Za prvé:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
občanské sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s.  p ř i j í m á:----------------------

r o z h o d n u t í  o  z m ě n ě p r á v n í  f o r m y
občanského sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s.

na obecně prospěšnou společnost ve smyslu ust. § 2 zák. č. 68/2013 Sb.; takto:

       Článek 1
      Identifikace

Identifikace občanského sdružení před změnou právní formy:----------------------------------------

Název: KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s.----------------------------------------------------
Sídlo: Praha 11-Chodov, Petýrkova 1953/24, PSČ  148 00-----------------------------------------
IČ: 452 456 06------------------------------------------------------------------------------------------------
Právní forma: občanské sdružení---------------------------------------------------------------------------
Registrace MV VSC/1-9808/92-R ze dne 24. 1. 1992-------------------------------------------------
(dále jen „sdružení“).---------------------------------------------------------------------------------------
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Článek 2
Právní forma po změně

Sdružení nabývá právní formu obecně prospěšné společnosti.---------------------------------------

Článek 3
Název po změně právní formy

Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s.------------------------------------------------------------------------

Článek 4
Rozhodný den

Rozhodný den, od něhož jsou právní úkony přičítány obecně prospěšné společnosti:------------
1. 8. 2013, slovy: prvního srpna roku dvoutisícího třináctého.---------------------------------------

Článek 5
Souhlas členů sdružení se změnou právní formy

1. Sdružení mělo ke dni rozhodnutí o změně právní formy sto dva (102) členy.-------------
2. Se změnou právní formy vyslovili všichni členové sdružení písemně souhlas.-----------

Článek 6
Osoby v postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti

Nositeli práv a povinností zakladatele jsou:-------------------------------------------------------------

Alžběta Šafránková, nar. 30. 6. 1948, r. č. 485630/038, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1953/24, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Vlastimil Birčák, nar. 15. 6. 1956, r.č. 560615/6050, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1955/3, PSČ 148 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Dana Černá, nar. 28. 5. 1951,  r.č. 515528/160, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 1952/22,  
PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Tomáš Drábek, nar. 10. 3. 1986, r.č. 860310/0022, trvalý pobyt Praha 11, Bachova 
1568/3, PSČ 149 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Kateřina Sedláková, nar. 5. 8. 1987, r.č. 875805/0213, trvalý pobyt Benešov u Prahy, 
Úročnice 3,  PSČ  256 01----------------------------------------------------------------------------------
(dále jen "zakladatelé")------------------------------------------------------------------------------------
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Článek 7
Obsazení orgánů obecně prospěšné společnosti

1. Ředitel:---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Tomáš Drábek, nar. 10. 3. 1986, r.č. 860310/0022, trvalý pobyt Praha 11, Bachova 
1568/3, PSČ 149 00.----------------------------------------------------------------------------------------

2. Správní rada:----------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Vlastimil Birčák, nar. 15. 6. 1956, r.č. 560615/6050, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1955/3, PSČ 148 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Alžběta Šafránková, nar. 30. 6. 1948, r. č. 485630/038, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1953/24, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Kateřina Sedláková, nar. 5. 8. 1987, r.č. 875805/0213, trvalý pobyt Benešov u Prahy, 
Úročnice 3,  PSČ  256 01.----------------------------------------------------------------------------------

3. Dozorčí rada:----------------------------------------------------------------------------------------
Kateřina Formánková, nar. 28. 1. 1968, r.č. 685128/1492, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1950/18, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Jaroslava Zástěrová, nar. 5. 9. 1971, r.č. 715905/3869, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1949/16, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Filip Bican, nar. 21. 4. 1970, r.č. 700421/1588, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 1953/24, 
PSČ 148 00.--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  
Za druhé : -----------------------------------------------------------------------------------------------------
občanské sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s.  p ř i j í m á  úplné znění 
zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s., takto:-----

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti

Pro dobu po zápisu změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 
společnost do rejstříku obecně prospěšných společností ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb., o 
změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, se pořizuje tato zakládací listina obecně prospěšné společnosti 
v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. (dále jen “Zákon”):-------------------------------------------
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ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s.

Občanské sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s., na valné hromadě občanského 
sdružení dne 18. 5. 2013 rozhodlo využít zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy 
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a přijalo tuto zakládací listinu:---------

Čl. I
Osoby v postavení zakladatele

Alžběta Šafránková, nar. 30. 6. 1948, r. č. 485630/038, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1953/24, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Vlastimil Birčák, nar. 15. 6. 1956, r.č. 560615/6050, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1955/3, PSČ 148 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Dana Černá, nar. 28. 5. 1951,  r.č. 515528/160, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 1952/22,  
PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Tomáš Drábek, nar. 10. 3. 1986, r.č. 860310/0022, trvalý pobyt Praha 11, Bachova 
1568/3, PSČ 149 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Kateřina Sedláková, nar. 5. 8. 1987, r.č. 875805/0213, trvalý pobyt Benešov u Prahy, 
Úročnice 3,  PSČ  256 01----------------------------------------------------------------------------------
(dále jen "zakladatelé")----------------------------------------------------------------------------------------------

II.
Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s.-----------------------------------------
2. Sídlem společnosti je: Praha.--------------------------------------------------------------------------

III.
Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----------------------------------------------------------

IV.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:----------------------------------
a) Sociální služba osobní asistence-----------------------------------------------------------------------
b) Organizace a realizace volnočasových aktivit-------------------------------------------------------
c) Organizace a realizace rekondičních pobytů---------------------------------------------------------
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V.
Doplňková činnost

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může společnost 
vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude 
dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, 
rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. této listiny.-----------------
2. Správní rada společnosti může rozhodnutím zrušit uvedenou doplňkovou činnost nebo 
rozhodnout o dalším rozšíření doplňkové činnosti.-----------------------------------------------------
3. O podmínkách a rozsahu provozování doplňkových činností rozhoduje ředitel společnosti.-
4. Doplňkovou činností společnosti je:-------------------------------------------------------------------
a) Rehabilitační cvičení,------------------------------------------------------------------------------------
b) Půjčování kompenzačních pomůcek,------------------------------------------------------------------
c) Publikační a osvětová činnost.-------------------------------------------------------------------------

VI.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny 
uživatele stejných podmínek.------------------------------------------------------------------------------
2. Obecně prospěšná služba uvedená v čl. IV, odst. 1, písm. a) bude poskytována osobám se 
zdravotním postižením a seniorům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 
účinném znění. O poskytnutí služby bude rozhodováno v pořadí na společnost vznášených 
požadavků až do naplnění kapacity. O poskytování sociální služby bude s klientem uzavřena 
smlouva v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění.-------
3. Obecně prospěšná služba uvedená v čl. IV, odst. 1, písm. b) bude poskytována osobám se 
zdravotním postižením a seniorům jednotlivě nebo jejich skupinám. Služba bude poskytována 
v pořadí, v němž bude společnost o její poskytnutí požádána až do naplnění kapacity.----------
4. Obecně prospěšná služba uvedená v čl. IV, odst. 1, písm. c) bude poskytována osobám se 
zdravotním postižením a seniorům jednotlivě nebo jejich skupinám. Služba bude poskytována 
v pořadí, v němž bude společnost o její poskytnutí požádána až do naplnění kapacity.----------
5. S podmínkami poskytování služeb musí být každý zájemce o jejich poskytnutí předem 
seznámen.----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud 
nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví 
pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby 
byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník stanoví svým 
rozhodnutím ředitel společnosti po projednání se správní radou. Ceník služeb bude 
společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen.-------------------------
7. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné 
služby, o momentální disponibilní kapacitě služeb budou k dispozici veřejnosti v sídle 
společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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VII.
Majetkový vklad zakladatelů do společnosti

Zakladatelé společnost zakládají bez majetkového vkladu.-------------------------------------------

VIII.
Orgány společnosti

1.     Orgány společnosti jsou:-----------------------------------------------------------------------------
a) správní rada-----------------------------------------------------------------------------------------------
b) dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------
c) ředitel------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.
Správní rada a způsob jednání

1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.-----------------------------------------------------
2. Správní rada má tři členy. ------------------------------------------------------------------------------
3. Členy správní rady jmenují zakladatelé.--------------------------------------------------------------
4. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.---
5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu.-------------------------------------------------------
6. Jednání řídí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady, který je povinen 
svolat zasedání správní rady alespoň dvakrát do roka.-------------------------------------------------
7. Správní rada je svolávána na základě vlastního předchozího usnesení, nebo na základě 
žádosti alespoň dvou členů správní rady nebo ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí 
být doručena (poštou nebo elektronicky) členům s předstihem nejméně deseti dnů a musí 
obsahovat návrh programu jednání.----------------------------------------------------------------------
8. Členové správní rady mohou odsouhlasit usnesení písemně, bez svolání schůze. V případě, 
kdy je to nutné z časových důvodů, může předsedající schůze předložit všem členům správní 
rady návrh na usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení písemně (per rollam). 
Členové správní rady se k rozhodnutí per rollam vyjadřují podpisem a datem na předložený 
návrh usnesení k příslušnému slovu „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. 
Slovo vyjadřující jejich volbu jednoznačně označí a listinu zašlou zpět doporučenou poštou, 
prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy do sídla společnosti k rukám předsedy správní 
rady nebo jím pověřeného člena správní rady. Listina zaslaná prostřednictvím faxové nebo e-
mailové zprávy musí být dodatečně předložena v originálním vyhotovení.------------------------
9. Z jednání správní rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) musí být pořízen písemný 
zápis shrnující závěry ke všem bodům programu a další rozhodnutí správní rady. Zápis 
podepisuje předseda správní rady, případně, není-li předseda schůzi přítomen, předsedající.---
10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.----------
11. Při rozhodování správní rady je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.------------------------------------------------------------
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12. Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu 
se zákonem, touto zakládací listinou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v 
rozporu se zájmy společnosti, přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce 
zákonem, opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady, poruší povinnost mlčenlivosti o 
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu, svým 
jednáním prokazatelně porušil povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.----------

13. Prvními členy správní rady jsou:---------------------------------------------------------------------
Ing. Vlastimil Birčák, nar. 15. 6. 1956, r.č. 560615/6050, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1955/3, PSČ 148 00-----------------------------------------------------------------------------------------
Alžběta Šafránková, nar. 30. 6. 1948, r. č. 485630/038, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1953/24, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Kateřina Sedláková, nar. 5. 8. 1987, r.č. 875805/0213, trvalý pobyt Benešov u Prahy, 
Úročnice 3,  PSČ  256 01.----------------------------------------------------------------------------------

X.
Působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 
Sb., zejména:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:---------
- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,--------------------------------------------------------
- nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité 
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona 
upravujícího veřejné zakázky,-----------------------------------------------------------------------------
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,---------------------------------------
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této 
právnické osoby.--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Schvaluje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
- rozpočet společnosti,--------------------------------------------------------------------------------------
- řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,------------------------------
- předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti,-----------------------
- změnu podmínek poskytování služeb společnosti.----------------------------------------------------
c) Rozhoduje o:----------------------------------------------------------------------------------------------
- zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se 
převede likvidační zůstatek,-------------------------------------------------------------------------------
- přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez 
právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel,----------------------------------------------------
- změnách v počtu orgánů společnosti.-------------------------------------------------------------------
2. Rozhodnutí dle bodu c) přijímá správní rada hlasy všech svých členů.--------------------------
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XI.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.---------------------------------------------------
2. Dozorčí rada má tři členy.-------------------------------------------------------------------------------
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné.------------
4. O jmenování a odvolání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení této zakládací listiny 
týkající se správní rady.------------------------------------------------------------------------------------
5. Členové dozorčí rady se schází nejméně jedenkrát ročně.------------------------------------------
6. Na způsob svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení 
této zakládací listiny týkající se správní rady.-----------------------------------------------------------
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno 
slovo, pokud o ně požádají.--------------------------------------------------------------------------------
8. Dozorčí rada zejména:-----------------------------------------------------------------------------------
a)    Přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,----------
b)   nejméně jednou ročně předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kontrolní 
činnosti,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)   dohlíží na to, že  společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou 
společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.     Dozorčí rada je oprávněna:--------------------------------------------------------------------------
a)    Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,-----------
b)    svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.------------

10.  Prvními členy dozorčí rady jsou:--------------------------------------------------------------------
Kateřina Formánková, nar. 28. 1. 1968, r.č. 685128/1492, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1950/18, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Jaroslava Zástěrová, nar. 5. 9. 1971, r.č. 715905/3869, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 
1949/16, PSČ 148 00---------------------------------------------------------------------------------------
Filip Bican, nar. 21. 4. 1970, r.č. 700421/1588, trvalý pobyt Praha 11, Petýrkova 1953/24, 
PSČ 148 00.--------------------------------------------------------------------------------------------------

XII.
Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná jejím jménem.---------------------------
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, které je ze své činnosti odpovědný.--
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost 
k právním úkonům.-----------------------------------------------------------------------------------------
4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady.-----------------------------------------
5. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo 
statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.-------------------------
6. Ředitel zejména:------------------------------------------------------------------------------------------
a) Odpovídá za efektivní realizaci rozhodnutí správní rady,------------------------------------------
b) informuje správní radu o aktivitách společnosti v období mezi zasedáními správní rady,----
c) spolu s předsedou správní rady připravuje zasedání správní rady a zúčastňuje se jednání 
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správní rady s hlasem poradním,--------------------------------------------------------------------------
d) podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti,-------------------------------------------
e) předkládá správní radě plán práce a rozpočet na následující finanční období, ------------------
f) předkládá správní radě finanční a závěrečnou zprávu za uplynulé finanční období,------------
g) řídí a koordinuje aktivity oddělení a pracovníků společnosti.-------------------------------------
7. Prvním ředitelem společnosti je:-----------------------------------------------------------------------
Mgr. Tomáš Drábek, nar. 10. 3. 1986, r.č. 860310/0022, trvalý pobyt Praha 11, Bachova 
1568/3, PSČ 149 00.----------------------------------------------------------------------------------------

XIII.
Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1. Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet 
odměnu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada. O 
výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují zakladatelé společnosti.--------

XIV.
Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době 
stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období.-------------
2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších 
údajů.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Výroční zpráva společnosti se zveřejňuje do 30 (třiceti) dnů po schválení správní radou 
založením do sbírky listin rejstříkového soudu.---------------------------------------------------------

XV.
Zrušení společnosti

     V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně 
prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.------------------------------------------------

XVI.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy z této zakládací listiny vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí 
ustanoveními zákona a dalšími obecně právními předpisy.-------------------------------------------
Zákonem ve smyslu této listiny se rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, poté jím schválen a jím, přede 
mnou, notářkou, podepsán.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------Drábek v.r.-------------------------
---------------------------------------------------L. S. JUDr. Jana Svejkovská notářka v Plzni----------
--------------------------------------------------------------------------dr. Jana Svejkovská  v.  r.---------
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Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu obsahující dvanáct stran, včetně opisu přílohy 
jednostránkové, která doslovně souhlasí s přílohou jednostránkovou, vyhotovený dne 8. 8. 
2013, slovy: osmého srpna roku dvoutisícího třináctého; ve třech vyhotoveních, určený
občanskému sdružení KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA o.s., se sídlem Praha 11-Chodov, 
Petýrkova 1953/24, PSČ 148 00, IČ: 452 456 06, souhlasí doslovně s notářským zápisem 
uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Svejkovské, notářky v Plzni, se sídlem 
Plzeň, Kamenická 1, pod spisovou značkou NZ 63/2013.----------------------------------------------
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