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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl O, vložka 1333

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Druh obecně
prospěšných služeb:

12. prosince 2013
O 1333 vedená u Městského soudu v Praze
Prostor plus o.p.s.
Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín
265 94 633
Obecně prospěšná společnost

a. poskytování sociálních služeb:
- odborné sociální poradenství - ambulantní
- kontaktní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- terénní programy (sociální)
- terénní programy (drogové)
- odborné sociální poradenství - terénní
b. aktivity v oblasti vzdělávání - provozování předškolních zařízení, provozování
základních škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů, domů dětí
a mládeže apod.)
c. aktivity v oblasti vzdělávání - mimoškolní vzdělávání a pořádání vzdělávacích,
kulturních, společenských a sportovních akcí
d. příprava a řízení projektů pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými
jevy a rizikovým chováním
e. podpora dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a poradenství pro jejich
blízké osoby
f. psychologické poradenství a psychoterapie
g. pořádání kulturních a osvětových akcí spojených s propagací neziskového
sektoru
h. organizace setkávání mezi neziskovými organizacemi, podnikatelským
sektorem a zástupci státní správy s cílem hledat možnosti spolupráce a podílení
se na odstraňování problémů spojených s chováním ohrožených skupin
obyvatelstva
i. pořádání kulturních a společenských akcí
j. aktivity podporující ochranu životního prostředí, environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta
k. organizace volnočasových aktivit
l. administrace firemních prostředků
m. zajišťování programů směřujících k posílení společenské odpovědnosti firem
n. administrace projektů
o. realizace marketingových, politických, preventivních kampaní
p. poradenství v oblasti veřejných zakázek
q. organizační, ekonomické, finanční (fundraising) a účetní poradenství
Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - ředitel:
Mgr. MICHALA MICHLOVÁ, dat. nar. 20. října 1982
Údaje platné ke dni: 27. července 2020 03:37
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oddíl O, vložka 1333

Způsob jednání:
Správní rada:
předseda:

Purkyňova 1095/70, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 15. prosince 2018
Ředitel jedná jménem společnosti (zastupuje ji) samostatně.

PETR NEVŠÍMAL, dat. nar. 4. srpna 1968
Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 10. ledna 2018
Den vzniku členství: 10. ledna 2018
LUDĚK NIEDERMAYER, dat. nar. 13. března 1966
Na Vyhlídce 255, 252 06 Měchenice
Den vzniku členství: 10. ledna 2018
člen:

Počet členů:
Dozorčí rada:
předseda:

JIŘÍ STUCHL, dat. nar. 4. května 1980
Havelská 3, Štolmíř, 282 01 Český Brod
Den vzniku členství: 1. ledna 2020
3

Mgr. ALENA ŠVEJNOHOVÁ, dat. nar. 13. dubna 1979
Petra Bezruče 476, 289 11 Pečky
Den vzniku funkce: 25. května 2019
Den vzniku členství: 25. května 2019
PAVEL SVOBODA, dat. nar. 25. září 1978
V Babíně 415, 288 02 Nymburk
Den vzniku členství: 25. května 2019
Mgr. EVA PÍŠOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1966
Karoliny Světlé 940/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 25. května 2019
Zakladatel:
PETR STEKLÝ, dat. nar. 30. května 1979
Váňova 208, Sedlec, 284 03 Kutná Hora
Ostatní skutečnosti:
Občanské sdružení Prostor se sídlem Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, IČ
26594633, změnilo svou právní formu na obecně prospěšnou společnost s
názvem prostor plus, o.p.s. rozhodnutím shromáždění členů se souhlasem všech
členů občanského sdružení podle § 2 zákona č. 68/2013 Sb.
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