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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 336

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

18. srpna 2007
O 336 vedená u Krajského soudu v Brně
ONENESS o.p.s.
č.ev. 296, 768 41 Rusava
277 41 354
Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního
centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického
prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů
v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro
všechny stejných podmínek.
Obsahovou náplní centra je etika a ekologie života - proměna kulturního
paradigmatu moderního člověka prostřednictvím rozpoznání harmonické síly
přírody a jejích zákonitostí v osobním životě i systému společnosti. Cílem je
uvolnění vnitřního napětí a uspořádání hodnotových aspektů vědomí takovým
způsobem, který se ve vnějším světě projevuje spontánně jako dlouhodobě
smysluplný, zdravý a hluboce naplňující život. Tohoto cíle je dosahováno
poskytováním vícedenních kulturních pobytů zájemcům v prostorách centra.
Kulturní služby poskytované formou pobytů dospělým, rodinám s dětmi, dětem
a mládeži.
Výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži, vč.
pobytů pro MŠ a ZŠ.
Pravidelný kulturně vzdělávací program - semináře, přednášky, setkání, tvůrčí
dílny za účelem naplnění cíle společnosti.
Publikační činnost, výroba audiovizuálních záznamů za účelem naplnění cíle
společnosti.
Pořádání společenských akcí pro veřejnost, na kterých bude veřejnost také
informována o činnosti společnosti.
O.p.s. provádí pouze svou hlavní nekomerční činnost, samostatně neprovádí
žádnou další ekonomickou - doplňkovou činnost za účelem dosažení příjmu.
Statutární orgán - ředitel:
EVA KREJČÍ, dat. nar. 4. února 1970
č.ev. 296, 768 41 Rusava
Správní rada:
předseda správní
rady:
DANIEL KREJČÍ, dat. nar. 26. února 1966
č.ev. 296, 768 41 Rusava
Den vzniku funkce: 27. července 2010
Den vzniku členství: 27. července 2010
člen:
STANISLAVA HERALTOVÁ, dat. nar. 23. května 1961
Ke Koryčce 965/20, 742 21 Kopřivnice
Den vzniku funkce: 27. července 2010
Den vzniku členství: 27. července 2010
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oddíl O, vložka 336

člen správní rady:

Způsob jednání:

Ing. IRENA NEBORÁKOVÁ, dat. nar. 13. června 1956
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald
Den vzniku funkce: 30. června 2011
Den vzniku členství: 30. června 2011
Za správní radu jedná vždy její předseda. Podepisování za správní radu se děje
tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Ing. BARBORA BUJNOCHOVÁ, dat. nar. 16. června 1966
Fryčovická 1109, 739 44 Brušperk
člen dozorčí rady:
VERONIKA KREJČÍ, dat. nar. 25. července 1991
č.ev. 296, 768 41 Rusava
člen dozorčí rady:
Ph.Dr. RADOMÍRA GILAROVÁ, Ph.D., dat. nar. 21. května 1970
U Zahradníka 1308/3, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
Zakladatel:
Ing. IRENA NEBORÁKOVÁ, dat. nar. 13. června 1956
Revoluční 1480, 735 32 Rychvald
JANA NEBORÁKOVÁ, dat. nar. 17. června 1982
Tilschové 670/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
EVA KREJČÍ, dat. nar. 4. února 1970
č.ev. 296, 768 41 Rusava
DANIEL KREJČÍ, dat. nar. 26. února 1966
č.ev. 296, 768 41 Rusava
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