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Stejnopis

Notářský zápis
sepsaný dne dvanáctého června roku dva tisíce patnáct, tj. dne 12.06.2015, Mgr. Jitkou
Horáčkovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi, s notářskou kanceláří na adrese Mladá
Boleslav, Táborská 923/19, PSČ 293 01, a to v sídle CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec
1 – Staré Město, PSČ 460 01. –--------------------------------------------------- --------------------------- Účastníky jsou zakladatelé nadace, a to:-----------------------------------------------------------1) Herbert Endler, narozený dne 30.05.1951, s trvalým pobytem a bydlištěm Jiřetín pod
Bukovou 104, PSČ 468 43, ---------------------------------------------------------------------2) Ing. Jan Mertlík, narozený dne 10.03.1964, s trvalým pobytem a bydlištěm Mírová pod
Kozákovem, Bukovina 2, PSČ 511 01, -------------------------------------------------------3) Ing. Vilém Murcek, narozený dne 24.10.1937, s trvalým pobytem a bydlištěm Malá 532,
Liberec XXV - Vesec, PSČ 463 12,-----------------------------------------------------------4) RNDr. Blažena Hušková, narozená dne 05.01.1960, s trvalým pobytem a bydlištěm
Oldřichov v Hájích 100, PSČ 463 31, zastoupená na základě plné moci sepsané ve formě
notářského zápisu Mgr. Jitkou Horáčkovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi pod
číslem NZ 214/2015, N 242/2015, panem Mgr. Ondřejem Petrovským, narozeným dne
03.07.1981, s trvalým pobytem a bydlištěm Liberec VI – Rochlice, Haškova 978/24,
PSČ 460 06, když plná moc tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, ---------------------5) Ing. Pavel Vonička, narozený dne 10.04.1963, s trvalým pobytem a bydlištěm Žitná
821, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06,------------------------------------------------------6) JUDr. Pavel Pfajfr, narozený dne 21.11.1959, s trvalým pobytem a bydlištěm
Ohrazenice 119, PSČ 511 01,--------------------------------------------------------------------7) RNDr. František Pelc, narozený dne 04.10.1962, s trvalým pobytem a bydlištěm Perlová
1021, Turnov, PSČ 511 01,------------------------------------------------------------------------- kteří prohlašují, že jsou plně svéprávní a že jsou způsobilí samostatně právně jednat
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, ------------------------------------------ jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy, -------------------------------Účastníci činí toto právní jednání spočívající v: --------------------------------------------------------

-------------------------------- přijetí zakládací listiny ------------------------------------------------ Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor -------------------------------------- se sídlem LIBEREC 3, Vaňurova 465/20, PSČ 460 01 --------------------------------------------------------------------- IČ 467 460 30 -----------------------------------------------
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První část notářského zápisu: --------------------------------------------------------------------------Za prvé: Přítomní účastníci prohlašují, že jsou zakladateli Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor, identifikační číslo 467 460 30, se sídlem Liberec 3, Vaňurova 465/20,
PSČ 460 01, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
spisovou značkou N 83, ( dále též jen Nadace). -----------------------------------------------------Existence nadace a skutečnost, že jmenovaní jsou zakladateli společnosti, vyplývá z výpisu
z nadačního rejstříku z dnešního dne, o kterém všichni výše uvedení zakladatelé Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor výslovně prohlásili, že výpis z nadačního rejstříku obsahuje
údaje platné k dnešnímu dni, až na skutečnost, že zakladatelem již není pan Ing. Jiří Herejk,
nar. dne 20.01.1960, který dne 26.04.2000 zemřel. ---------------------------------------------------Všichni účastníci jako zakladatelé Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor prohlašují, že
Nadace byla registrována Okresním úřadem v Liberci dne 12.05.1993, následně Nadace přijala
statut Nadace – fondu pro záchranu a obnovu Jizerských hor dne 17.06.1994 a dne 18.12.1998
byla Nadace zapsána do rejstříku nadací. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Nadace
k dnešnímu dni nepřijala zakládací listinu a funkci zakládací listiny plní statut ve znění
pozdějších změn. ------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: Zakladatelé Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přijímají zakládací listinu
tohoto znění:-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- Zakládací listina ------------------------------------------ Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor -------------------------- uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem -------------Čl. I.
Založení nadace --------------------------------------------------------------------------------------------Nadace Fond pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla registrována dne 12. 5. 1993 Okresním
úřadem v Liberci pod čj. RF/VO-209R/93. Na svém jednání dne 2. 7. 1998 rozhodla správní
rada nadace o tom, že nadace požádá v souladu s § 35 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, o zápis do nadačního rejstříku jako Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor (dále také jako nadace). ------------------------------------------------------------------
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Čl. II.
Základní údaje ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Název nadace zní: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Jako zkrácený název je
možné používat Nadace pro Jizerské hory. ---------------------------------------------------------2. Sídlo nadace je: Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3. -----------------------------------------3. Adresa kanceláře je: Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.-----------------------------------4. Identifikační číslo nadace je: 467 460 30. -------------------------------------------------------5. Datum založení: 12. 5. 1993, přeregistrace 2. 7. 1998. ----------------------------------------Čl. III.
Zakladatelé nadace ----------------------------------------------------------------------------------------Zakladateli nadace jsou dále uvedené fyzické osoby: ---------------------------------------------------Herbert Endler, narozený dne 30.05.1951, s trvalým pobytem a bydlištěm Jiřetín pod
Bukovou 104, PSČ 468 43, ---------------------------------------------------------------------------------Ing. Jan Mertlík, narozený dne 10.03.1964, s trvalým pobytem a bydlištěm Mírová pod
Kozákovem, Bukovina 2, PSČ 511 01, -------------------------------------------------------------------- Ing. Vilém Murcek, narozený dne 24.10.1937, s trvalým pobytem a bydlištěm Malá 532,
Liberec XXV - Vesec, PSČ 463 12,------------------------------------------------------------------------ RNDr. Blažena Hušková, narozená dne 05.01.1960, s trvalým pobytem a bydlištěm
Oldřichov v Hájích 100, PSČ 463 31, --------------------------------------------------------------------- Ing. Pavel Vonička, narozený dne 10.04.1963, s trvalým pobytem a bydlištěm Žitná 821,
Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06,------------------------------------------------------------------------ JUDr. Pavel Pfajfr, narozený dne 21.11.1959, s trvalým pobytem a bydlištěm Ohrazenice
119, PSČ 511 01,---------------------------------------------------------------------------------------------- RNDr. František Pelc, narozený dne 04.10.1962, s trvalým pobytem a bydlištěm Perlová
1021, Turnov, PSČ 511 01,-------------------------------------------------------------------------------Čl. IV.
Účel nadace--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je zřízena za účelem napomáhání obnově hodnot
přírodního prostředí a krajinného rázu Jizerských hor. Dále pak za účelem obnovy harmonické
krajiny a harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. Nadace podporuje mezisektorovou
spolupráci, ekologickou výchovu, rozvoj nevládního neziskového sektoru a realizaci strategie
trvale udržitelného života.----------------------------------------------------------------------------------

Čl. V.
Majetek nadace --------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetek nadace tvoří nadační kapitál a ostatní majetek nadace. -----------------------------2. Výše nadačního kapitálu činí 45 295 161,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě
devadesát pět tisíc sto šedesát jedna koruna česká).---------------------------------------------------3. Nadační jistinu tvoří: -------------------------------------------------------------------------------a) dům čp. 2 se st. parc. č. 317 a příslušenstvím v kat. úz. Jizerka, obec Kořenov zapsaný na
LV 1055 Katastrálním úřadem Jablonec nad Nisou v hodnotě 552 161, - Kč, --------------------b) spořící státní dluhopis - Kuponový ČR, FIX%, 18 (ISIN CZ0001004014) v nominální
hodnotě 44 743 000,- Kč. --------------------------------------------------------------------------------Správce vkladů nebyl při založení nadace určen. -----------------------------------------------------Čl. VI.
Poskytování nadačních příspěvků -----------------------------------------------------------------------Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a případný okruh dalších činností, jež nadace
může vzhledem k svému účelu vykonávat, stanoví statut nadace. ----------------------------------Čl. VII.
Orgány nadace ---------------------------------------------------------------------------------------------Orgány nadace jsou ---------------------------------------------------------------------------------------a) správní rada, -------------------------------------------------------------------------------------------
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b) dozorčí rada. -----------------------------------------------------------------------------------------Čl. VIII.
Správní rada ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. ----------------------------------------------------2. Správní rada: -----------------------------------------------------------------------------------------a) rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady o změnách zakládací listiny, a to v plném
rozsahu včetně změny názvu i účelu nadace, ----------------------------------------------------------b) rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady o změnách statutu nadace, ---------------c) rozhoduje po předchozím vyjádření dozorčí rady o změně sídla nadace, --------------------d) rozhoduje o výši a uložení nadační jistiny, -------------------------------------------------------e) schvaluje plán činnosti na kalendářní rok, -------------------------------------------------------f) schvaluje dlouhodobý plán činnosti, --------------------------------------------------------------g) schvaluje rozpočet a jeho změny, -----------------------------------------------------------------h) rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků, -------------------------------------------------i) volí členy správní rady, ------------------------------------------------------------------------------j) rozhoduje o odvolání členů správní rady, ---------------------------------------------------------k) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady, ---------------------------------l) zřizuje a ruší výkonné orgány nadace, ------------------------------------------------------------m) schvaluje organizační a jednací řád nadace, ----------------------------------------------------n) rozhoduje po předchozím vyjádření dozorčí rady o změně právní formy nadace na nadační
fond, avšak jen pokud došlo ke snížení hodnoty nadační jistiny pod výši stanovenou v § 330
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu nikoli přechodnou, --------------------
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o) rozhoduje o sloučení nadace s jinou nadací, -----------------------------------------------------p) schvaluje roční závěrku a výroční zprávu nadace. ----------------------------------------------3. Správní rada má 3 členy. ----------------------------------------------------------------------------4. Ke zvolení členem správní rady je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. -5. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním
nebo úmrtím. Důvody k odvolání jsou důvody stanovené zákonem a dále jimi mohou být
neúčast na více než 50% jednání správní rady během 1 roku, zneužití postavení člena správní
rady k osobnímu prospěchu nebo jiné závažné porušení etických norem. K odvolání je zapotřebí
souhlasu dvou třetin členů správní rady. --------------------------------------------------------------6. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení členem správní rady je
možné. ------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. -----------------8. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady, případně pověřuje jiného člena
správní rady či výkonné orgány nadace. ---------------------------------------------------------------9. Nemůže-li předseda správní rady vykonávat svoji funkci, zastupuje ho místopředseda
správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------10.Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. Není-li stanoveno
jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správní rady. ------------------------------------------------------------------------------------11. Ke změně zakládací listiny a statutu je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní
rady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Ke sloučení s jinou nadací je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. ------13. Prvními členy správní rady byli: -------------------------------------------------------------------- Herbert Endler, s trvalým pobytem a bydlištěm Jiřetín pod Bukovou 104, 468 43
Albrechtice v Jizerských horách, ------------------------------------------------------------------ Ing. Jan Mertlík, s trvalým pobytem a bydlištěm Bělá - Tisovka 2, 511 01 Turnov,--
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--- Ing. Vilém Murcek, s trvalým pobytem a bydlištěm Malá 532, 463 12 Liberec 25—
--- RNDr. Blažena Hušková, s trvalým pobytem a bydlištěm Oldřichov v Hájích 100,
463 31 Chrastava, ----------------------------------------------------------------------------------- Ing. Pavel Vonička, s trvalým pobytem a bydlištěm Ruprechtická 533/15, 460 01
Liberec,------------------------------------------------------------------------------------------------ JUDr. Pavel Pfajfr, s trvalým pobytem a bydlištěm Ohrazenice 119, 511 01 Turnov
--- RNDr. František Pelc, s trvalým pobytem a bydlištěm Diamantová 1906, 511 01
Turnov,------------------------------------------------------------------------------------------------ Ing. Jiří Herejk, posledně bytem Bezová 279, Liberec 13, 460 13, --------------------Čl. IX.
Způsob jednání za nadaci ---------------------------------------------------------------------------------Za nadaci jedná a podepisuje předseda a místopředseda správní rady, a to každý z nich
samostatně. Jiné osoby mohou za nadaci jednat pouze s pověřením správní rady. ---------------Čl. X.
Dozorčí rada ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. ----------------------------------------------------2. Dozorčí rada má tři členy. --------------------------------------------------------------------------3. Prvními členy dozorčí rady byli: ------------------------------------------------------------------Ing. arch. Jana Mejzrová, bytem Legií 713/33, 460 14 Liberec,----------------------------------Ing. Miloš Šnytr, bytem č.p. 309, 468 11 Janov nad Nisou,---------------------------------------Ing. Vladimír Vršovský, Bytem U stadionu 102, 468 41 Tanvald,-------------------------------4. Dozorčí rada zejména –------------------------------------------------------------------------------a) kontroluje poskytování nadačních příspěvků, ---------------------------------------------------b) kontroluje správnost účetnictví, ---------------------------------------------------------------------
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c) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, ------------------------------------------d) dohlíží na dodržování zřizovací listiny a statutu a naplňování poslání nadace, -------------e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, ---f) volí členy dozorčí rady, -----------------------------------------------------------------------------g) rozhoduje o odvolání členů dozorčí rady, --------------------------------------------------------h) uděluje správní radě souhlas ke změnám zakládací listiny, ------------------------------------i) uděluje správní radě souhlas ke změnám statutu nadace, ---------------------------------------j) vyjadřuje se ke změně sídla nadace, ---------------------------------------------------------------k) vyjadřuje se ke změně právní formy nadace na nadační fond, --------------------------------l) nejméně jednou ročně podává správní radě zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti.---5. Dozorčí rada je oprávněna --------------------------------------------------------------------------a) nahlížet do účetních knih a všech dokladů nadace, ---------------------------------------------b) svolat mimořádné jednání správní rady, pokud to na její návrh neučiní předseda či
místopředseda správní rady. ------------------------------------------------------------------------------6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno
slovo, pokud o to požádají. -------------------------------------------------------------------------------7. Ke zvolení členem dozorčí rady je třeba souhlasu dvou třetin všech členů dozorčí rady. -8. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo
úmrtím. Důvody k odvolání jsou důvody stanovené zákonem a dále jimi mohou být neúčast na
více než 50% jednání dozorčí rady během 1 roku, zneužití postavení člena dozorčí rady k
osobnímu prospěchu nebo jiné závažné porušení etických norem. K odvolání je zapotřebí
souhlasu dvou třetin členů dozorčí rady. ---------------------------------------------------------------9. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovné zvolení je možné. ----------------10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. ----------------------------------------------------
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11. Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady, popřípadě může pověřit
zástupce výkonného orgánu nadace. Předseda podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy
jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady a kanceláři nadace. --------------Čl. XI.
Zrušení a zánik nadace –----------------------------------------------------------------------------------1. Nadace je zřízena na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------------2. Nadace může být zrušena: --------------------------------------------------------------------------a) rozhodnutím o sloučení s jinou nadací s podobným účelem, přičemž musí souhlasit alespoň
dvě třetiny všech členů správní rady, -------------------------------------------------------------------b) rozhodnutím soudu o zrušení nadace prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. ---------------------------------------------------------3. S likvidačním zůstatkem bude ve smyslu § 378 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, naloženo tak, že bude nabídnut jiné nadaci s podobným účelem. ------------------------

Čl. XII.
Závěrečná ustanovení -------------------------------------------------------------------------------------1. Toto znění zakládací listiny bylo přijato zakladateli nadace na základě § 3049 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 12.6.2015.-------------------------------------------2. Zrušuje se platnost dříve vydaného statutu i všech po něm jdoucích dodatků. --------------3. Tato zakládací listina se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude předán
rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a dva budou založeny v dokumentaci nadace. ***
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Druhá část notářského zápisu: ---------------------------------------------------------------------------- Mgr. Jitka Horáčková, notářka se sídlem v Mladé Boleslavi, podává tímto své vyjádření
o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu dle § 70 a násl. not. řádu: -------a

b

c

právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy,
a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní
právní předpis, -----------------------------------------------------------------------------------------právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného
rejstříku, ------------------------------------------------------------------------------------------------byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného
seznamu nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis a jejich splnění bylo
notářce doloženo. ---------------------------------------------------------------------------------------

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a poté jimi schválen. --------------Herbert Endler v.r.
Ing. Jan Mertlík v.r.
Ing. Vilém Murcek v.r.
Mgr. Ondřej Petrovský v.r.
Ing. Pavel Vonička v.r.
JUDr. Pavel Pfajfr v. r.
RNDr. František Pelc v.r.
Mgr. Jitka Horáčková,
notářka se sídlem v Mladé Boleslavi v.r.
otisk kulatého úředního razítka notářky:
Mgr. Jitka Horáčková notářka v Mladé Boleslavi,
malý státní znak, -1- L.S.
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Notářský zápis
sepsaný dne dvanáctého června roku dva tisíce patnáct, tj. 12.06.2015, Mgr. Jitkou Horáčkovou,
notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi, s notářskou kanceláří na adrese Mladá Boleslav,
Táborská 923/19, na místě samém, a to v sídle CHKO Jizerské hory, na adrese
U Jezu
10, Liberec 1 - Staré Město, PSČ 460 01. -----------------------------------------------------Na žádost účastníka, paní RNDr. Blaženy Huškové, narozené dne 05.01.1960, s trvalým
pobytem a bydlištěm Oldřichov v Hájích 100, PSČ 463 31, která prohlašuje, že je plně
svéprávná, a tedy i způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
tento notářský zápis, jejíž totožnost jsem zjistila z jejího platného úředního průkazu, ----------byla sepsána tato: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p l n á m o c . ----------------------------------------------Prvá část notářského zápisu: ---------------------------------------------------------------------------Jmenovaný účastník, a to paní RNDr. Blažena Hušková, narozená dne 05.01.1960, s trvalým
pobytem a bydlištěm Oldřichov v Hájích 100, PSČ 463 31, tímto zmocňuje: ----------------------------------------------------------- Mgr. Ondřeje Petrovského, ----------------------------------------------------------------------------- narozeného dne 03.07.1981,----------------------------------------- s trvalým pobytem a bydlištěm Haškova 978/24, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, --ke všem právním jednáním potřebným k přijetí zakládací listiny, statutu a všem souvisejícím
právním jednáním souvisejícím s jednáním zakladatelů konaném dne 12.06.2015 ( dvanáctého
června roku dva tisíce patnáct) Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, zejména ke: ----

-

-

všem právním jednáním souvisejícím se sepsáním notářského zápisu o přijetí zakládací
listiny Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve smyslu ustanovení § 3049 a § 309
a násl. občanského zákoníku, která bude obsažena v notářském zápisu Mgr. Jitky
Horáčkové, notářky se sídlem v Mladé Boleslavi ze dne 12.06.2015 ( dvanáctého června
roku dva tisíce patnáct) a , ----------------------------------------------------------------------------všem právním jednáním souvisejícím s jednáním zakladatelů Nadace pro záchranu a
obnovu Jizerských hor konaného dne 12.06.2015 ( dvanáctého června roku dva tisíce
patnáct) včetně schválení a přijetí jakéhokoliv usnesení, rozhodnutí a jiných závěrů
souvisejících s výše uvedeným jednáním zakladatelů, -------------------------------------------schválení statutu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, a ----------------------------podání návrhu na zápis do nadačního rejstříku. ----------------------------------------------------

strana druhá
Druhá část notářského zápisu: --------------------------------------------------------------------------- Mgr. Jitka Horáčková, notářka se sídlem v Mladé Boleslavi, podává tímto své vyjádření
o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu dle § 70 a násl. not. řádu: -------a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy,
a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní
právní předpis, -----------------------------------------------------------------------------------------b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného
rejstříku, ------------------------------------------------------------------------------------------------c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného
seznamu nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis a jejich splnění bylo
notářce doloženo. ------------------------------------------------------------------------------------------ O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a poté jím v plném rozsahu
schválen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------RNDr. Blažena Hušková v.r.
Mgr. Jitka Horáčková,
notářka se sídlem v Mladé Boleslavi v.r.
otisk kulatého úředního razítka notářky:
Mgr. Jitka Horáčková notářka v Mladé Boleslavi,
malý státní znak, -1- L.S.
Doložka o ověření stejnopisu: ------------------------------------------------------------------------------ Potvrzuji, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu včetně jeho příloh se doslovně
shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Jitkou Horáčkovou, notářkou se sídlem v Mladé
Boleslavi, dnešního dne pod číslem NZ 215/2015, N 243/2015. -------------------------------------V Mladé Boleslavi dne dvacátého třetího června roku dva tisíce patnáct (23.6.2015). ----------

Mgr. Jitka Horáčková,
notářka se sídlem v Mladé Boleslavi v.r.
otisk kulatého úředního razítka notářky:
Mgr. Jitka Horáčková notářka v Mladé Boleslavi,
malý státní znak, -1- L.S.

