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Vážené vedeníškoLy,

z udalů zveřejněných ve Spolkovem rejstříku jsme zlistil,i, že při Vaší škol"e existuje po-

bočný spolek rodičú a přátel" škoLy, Mateřský spo|ek Unie rodičů ČR se nyní nacházív Li-

kvidaci a zaniknou tak i všechny pobočné spolky (přesný průběh Likvidace zatím není

1asný, protože informace od Likvidátorky se l,iší od informacísdělených příslušným sou-

dern)

Jei.ikož pobočný spo|ek nelze transformovat na jinou pravní formu, bude proto nutné

zaLožitspo|ek zcela nový, pokud budete chtit v činnosti SRPŠ dáLe pokračovat

Nabízíme Vám20% S[eVu na regiďraci nového spol,ku, místo běžné ceníkové ceny
(+68oJ@tedy zaplatíte jen3744 KČ, Nechte veškerou administrativu na nás

-' Cena platí při poskytnutí soucinnosti (tzn, zas|áni původních stanov, požadovaných informaci o siatutár-
ním orgánu atd ) do 

"8.2,2o1B. 
Cenaje konečná, vč. poplatků, Plaiíte až po úspěšném zapsání spo|ku,

Chtěli bychom Vám tímto nabídnout pomoc při zaLožení nového spolku, PřeregislrovaLi

nebo založilijsme více než rooo spolků (z toho více než roo bývalých SRPŠ) a troufáme

si říct, že máme v teto oblasti největšízkusenosti v Čn. V 9o % případů připravíme veš-
keré podklacly do 5 pracovních dní, Váš spolek tak múže být ptně funkčníjiž příštíměsíc.

Vše lze vyřídit rychle emaiLem nebo telefonicky Postačí nám Vaše původnístanovy, po
jejich prostudovaníVám zašLeme dopl,ňujícíotázky, ktere nám pomohou s přípravou veš-
kerých podkl,adů pro soud. Poté bude řada na Vás dane změny pro_1ednat odsouhlasíi

a dokumenty nam poslat zpět ke kompletaci a odeslání na příslušný soud.

Rádi za Vás připravíme všechny podktady, jakojsou:

. Digitalizace (přepis) stávalících stanov,

. Úprava a optimalizace stávalících stanov dle p[atne Legislativy a potřeb spolku

. Pozvánka na va|nou hromadu,/ čLenskou schůzi.

. Zápis z valné hromady / členske schůze,

. Čestné prohtášeníčlenú statut. orgánu (popř reviznía kontrolní komise).

. vyptněnínávrhu na zápis udalů do spolkového rejstříku.

. kompletace a kontrola všech dokumentů včetnělelich odestání na soud.

Více informací na-1dete na Vole.jte na tel číslo
nebo pište na

GQ-
Robert BLažek RegistraceSpoLku,cz


