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Registrace změny V rejstříku svazků obcí
odbor majetkový, práVní a spráVních činno§ti Krajského úřadu olomouckého klaje obdrzel
dne 22.12.2016 Vaši žádost o zaregistrování změny týkajícíse změny statutárního
Zástupce svazku obcí s názvem: Svazek obcí Prostějov - Venkov (dále také ,,§Vazek
obcí"). K žádostijste doložili tyto podklady;

-

zápis z 82. členskéschůze svazku obcí Prostějov - Venkov konané dne 26,9,2017,
sdělení předsedy §Vazku obci k zániku funkčníhoobdobí lng. lvo Zatloukala,

Zápis zVeřejného 12. zasedání Zastupitelstva obce Vrbátky konaného,',dne
29.1.2017.

Na Zák|adě těchto dokladů proto dnešního dne Krajský úrad olomouckého kraje u svazku
obcí:

Název:

SVaZek obci ProstějoV - Venkov

lč:
sídlo:

6965] 418

Registračníčislo:

wl237l99lBa-19 zs

Hrubčice 1o, PSČ 798 21

Dalum a místo registrace: 07.05,1999, okresní úřad Plostějov

zareqistroval tvto oznámené změnv a zavedl ie do reistříku svazků obcí;
lvo Zatloukalovi, vláIky 214, PSČ 798 13 zanikla funkce místopředsedy svazku
obcí Ve smyslu Čl. X odsi.3 Stanov svazku obcí, a to Vzdánim se postu starosty obce
Vrbátky d,ne 29 .1 .2017 .

1. lng.

Tato změna byla dne í8.5.2018 zapsána do Rejstříku svazkú obcí, a to tak, že V ěásti
,,osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí" bylo ké dni 29.1,20'17|
Vvmazáno:

místopředseda:

lng. lvo zatloukal, Vrbátky 214,

PsČ 798

13

2, Členská schůze sVaZkU obcí dne

26.9,20,]7 na uvolněné mí§to mistopředsedy svazku
obcí zvolila Mgr. Jakuba Haluzu, Výšovice 146, PSČ 798 09,

Tato změna byla dne 18.5.2018 zapsána do Rej§tříku svazků obcí, a to tak, že v části
,,osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí" bylo ke dni 26.9,20,17:

zep§élg:

místopředseda:

Mgr, Jakub Hatuza, výšavice 146,

Tyto změny byly dne 18.5.20í8 zapsány
,,statutární zástupci" bylo:

ido

PsČ 798 09

Registru osob, a to tak, že Včásti

vVmazáno;

lng lÝo zatlou^él. Vrbátky 214_ PsČ 798

13

zapsáno:
Mgr. Jakub Hětuza, Výšowce 146_ PsČ 798 ag

1ng. Peter Garláthy
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