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Úplný výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka L 3164

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 26. ledna 2001

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 3164 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zapsáno 1. ledna 2014
Název: RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 18. března 2016

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
zapsáno 18. března 2016

Sídlo: České Budějovice, Lannova 63
zapsáno 1. ledna 2014

vymazáno 15. srpna 2015
Husova tř. 622/45, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

zapsáno 15. srpna 2015
Identifikační číslo: 265 16 519

zapsáno 1. ledna 2014
Právní forma: Spolek

zapsáno 1. ledna 2014
Účel:

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále RADAMBUK) je
dobrovolným, demokratickým spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s
působností v Jihočeském kraji reprezentujícím jejich zájmy.
Cílem RADAMBUK je: 
- sdružovat členy na základě suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu
plného respektování práv a zájmů organizací působících nebo majících sídlo na
území Jihočeského kraje; 
- ve spolupráci se všemi členy RADAMBUK a orgány veřejné správy prosazovat
podmínky pro práci organizací působících v oblasti práce s dětmi a mládeží; 
- podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi těmito organizacemi a
jejich spolupráci; 
- aktivně se zapojit do mezinárodní spolupráce; 
- obhajovat zájmy všech dětí a mládeže v Jihočeském kraji; 
- mediálně podporovat a propagovat aktivity zaměřené na volnočasové aktivity
dětí a mládeže; 
- organizovat vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za účelem zkvalitnění
jejich práce ve prospěch dětí a mládeže, a organizovat další semináře a kurzy,
- realizovat činnosti zaměřené na kvalitní využití volného času dětí a mládeže.

zapsáno 18. ledna 2017
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

zapsáno 15. srpna 2015
vymazáno 18. ledna 2017

Valné shromáždění
zapsáno 18. ledna 2017

Statutární orgán:
Předseda:



oddíl L, vložka 3164
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  Ing. PETER PADÚCH, dat. nar. 8. února 1961
Vyšehrad 154, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Den vzniku funkce: 3. listopadu 2016

zapsáno 18. ledna 2017
Počet členů: 1

zapsáno 18. ledna 2017
Způsob jednání: Předseda je statutárním orgánem spolku a je oprávněn za něj jednat ve všech

záležitostech.
zapsáno 18. ledna 2017

Kontrolní komise:
člen Kontrolní
komise RADAMBUK:

  RADKO MIKULENKA, dat. nar. 30. září 1960
Berlínská 2748/2, 390 05 Tábor
Den vzniku členství: 3. listopadu 2016

zapsáno 17. února 2017
člen Kontrolní
komise RADAMBUK:

  Bc. ROSTISLAV KUBOUŠEK, dat. nar. 22. srpna 1967
Krčínova 1089/4, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku členství: 3. listopadu 2016

zapsáno 17. února 2017
člen Kontrolní
komise RADAMBUK:

  LUCIE TOMKOVÁ, dat. nar. 19. února 1988
č.p. 6, 373 84 Habří
Den vzniku členství: 14. ledna 2017

zapsáno 17. února 2017
Počet členů: 3

zapsáno 18. ledna 2017
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