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Výpis
z , vedenéhorejstříku obecně prospěšných společností

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka O 339

Datum zápisu: 30. prosince 2013
Spisová značka: O 339 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Sídlo: 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Identifikační číslo: 708 15 089
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

Poskytování a rozvoj sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
zejména pro osoby se zdravotním postižením, seniory, osoby v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s  dětmi v tíživé sociální
situaci.
Podpora a zajišťování dobrovolnických programů zaměřených zejména na
podporu seniorů, ohrožených dětí, rodin s malými dětmi ad. cílové skupiny.
Služby a programy pro podporu rodin s dětmi  vč. ohrožených rodin s dětmi.
Preventivní programy – specializované výchovné, vzdělávací, preventivní
programy.
Pořádání vzdělávacích a výchovně-vzdělávacích akcí a aktivit pro poskytovatele
sociálních služeb, ohrožené děti a mladistvé, rodiny s malými dětmi, seniory,
osoby se zdravotním postižením, lidi v tíživé životní situaci, obce i širší veřejnost.
Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových
organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti.
Poradenské, konzultační a asistenční aktivity v oblastech komunitního,
strategického rozvoje regionu, rozvoje občanského sektoru a zvyšování právního
povědomí občanů, zejména pro osoby se zdravotním postižením, seniory, osoby
v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi v
tíživé sociální situaci a pro neziskové organizace.

Doplňková činnost:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
Zprostředkování zaměstnání.

Statutární orgán - ředitel:
  TOMÁŠ ZUNT, dat. nar. 12. června 1974

Horní 158, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
Správní rada:

Předseda správní
rady:

  INGRID JÍLKOVÁ, dat. nar. 15. prosince 1980
č.p. 138, 381 01 Přídolí
Den vzniku funkce: 31. prosince 2013
Den vzniku členství: 31. prosince 2013

Člen správní rady:
  VLASTIMIL KOPEČEK, dat. nar. 12. května 1960

V. Volfa 1360/20, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členství: 31. prosince 2013

člen správní rady :
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  ŠTĚPÁN BOLF, dat. nar. 13. září 1974
Černokostelecká 1493/35, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 31. prosince 2013

Způsob jednání: Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je ředitel, jenž řídí činnost
obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. 

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

  Ing. DANIELA SCHERHAUFEROVÁ, dat. nar. 11. května 1972
Tavírna 111, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Den vzniku funkce: 24. června 2015
Den vzniku členství: 24. června 2015

Člen dozorčí rady:
  PAVEL MARŤÁN, dat. nar. 27. listopadu 1972

Sídliště Vyšný 257, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Den vzniku členství: 31. prosince 2013

Člen dozorčí rady:
  PETRA VALOVÁ, dat. nar. 11. května 1969

Náměstí 68, 373 81 Kamenný Újezd
Den vzniku členství: 31. prosince 2013

Zakladatel:
TOMÁŠ ZUNT, dat. nar. 12. června 1974
Horní 158, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
INGRID JÍLKOVÁ, dat. nar. 15. prosince 1980
č.p. 138, 381 01 Přídolí
MICHAELA KLEMENTOVÁ, dat. nar. 10. února 1979
č.p. 14, 382 32 Chlumec

Ostatní skutečnosti:
ICOS Český Krumlov, o.p.s. vznikla přeměnou ke dni 31.12.2013 z občanského
sdružení Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. se sídlem
Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, 381 01, IČ 70815089, registrované 
Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43308/00-R dne 28.3.2000.
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