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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl N, vložka 710

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel nadačního fondu:

9. května 2019
N 710 vedená u Krajského soudu v Brně
Czech Energy Team, nadační fond
Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště
081 00 811
Nadační fond
věcná a peněžní podpora při zabezpečování energetické soběstačnosti zejména
osob zdravotně či tělesně postižených, osob sociálně slabých a vyloučených,
osob v tíživé životní situaci, osob pozůstalých po zdravotně, či tělesně
postižených osobách, které se dostaly do tíživé životní situace, osob pozůstalých
po osobách sociálně slabých či vyloučených, na kterých byly závislé či se po
jejich smrti dostaly do tíživé životní situace
věcné a peněžní podpory sportu, jednotlivých sportovců i sportovních týmů,
tělesně postižených sportovců a sportovních týmů a podpory sportovních
událostí.
podpora vědy a výzkumu v oblasti obnovitelné energie a oblastí souvisejísích,
pro podporu a rozvoj trvale udržitelného rozvoje a projektů směřujících k ochraně
přírody.

Správní rada:
předseda správní
rady:
HANA HUŇKOVÁ, dat. nar. 21. března 1954
Štěpnická 1075, 686 06 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 9. května 2019
Den vzniku členství: 9. května 2019
člen správní rady:
Ing. PETR MAULE, dat. nar. 6. února 1964
Na Františkově 624/14, Újezd, 312 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 9. května 2019
Den vzniku členství: 9. května 2019
člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:
Revizor:

PATRIK HEROUT, dat. nar. 13. února 1985
č.p. 24, 672 01 Dobřínsko
Den vzniku funkce: 1. září 2019
Den vzniku členství: 1. září 2019
3
Nadační fond zastupuje ve všech věcech předseda správní rady
RADANA KÜNDELOVÁ, dat. nar. 19. března 1975
Pasecká 247, 735 43 Albrechtice
Den vzniku funkce: 1. září 2019

Zakladatel:

Nadační kapitál:

Czech Energy Team s.r.o., IČ: 052 56 259
Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště
50 000,- Kč
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