SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O FÚZI SPOLKŮ SLOUČENÍM
Dle §274 až 287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Statutární zástupce Moravského ornitologického spolku a statutární zástupce Moravského
ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO oznamují, že se dohodli na uzavření
návrhu smlouvy o fúzi spolků sloučením ke dni 1. ledna 2023. Nástupnickým spolkem se
stane Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO. Stanovy
nástupnického spolku zůstanou v původním znění.
1) FÚZUJÍCÍ SPOLKY
1.1)
Moravský ornitologický spolek (MOS)
se sídlem Bezručova 913/10, 750 02 Přerov 1, IČ 14617218, zapsaný od 1. 1. 2014
ve spolkovém rejstříku Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce číslo 645,
zastoupený předsedkyní spolku: Kateřinou Ševčíkovou (dále jako zanikající
spolek).
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
se sídlem Bezručova 913/10, 750 02 Přerov 1, IČ 08799270, zapsaný od 18. 1.
2020 ve spolkovém rejstříku Krajským soudem v Praze, v oddíle L, vložce číslo
72925, zastoupený předsedkyní spolku: Kateřinou Ševčíkovou (dále jako
nástupnický spolek).
2. Preambule
2.1) Zanikající spolek a nástupnický spolek jsou právnickými osobami – spolky dle
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
2.2) Členové obou spolků jsou současně členy České společnosti ornitologické a
nástupnický spolek je současně pobočným spolkem České společnosti
ornitologické.
2.3) S ohledem na to, že oba spolky sledují shodné cíle a sdružují členy České
společnosti ornitologické, ve stejné oblasti neprospívá souběžná existence obou
spolků k optimálnímu sledování cílů a zájmů obou těchto spolků. V zájmu
dosažení co nejefektivnějšího soustředění na cíle spolků, a také z důvodu
zjednodušení organizační, administrativní a logické struktury Spolků a dosažení
co nejvhodnějšího způsobu koordinace činnosti s Českou společností
ornitologickou se Spolky rozhodly sloučit s tím, že Moravský ornitologický
spolek – středomoravské pobočka ČSO se stane právním nástupem Moravského
ornitologického spolku, který zanikne v důsledku fúze sloučením bez likvidace.
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