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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka Pr 875

Datum zápisu: 14. října 2003
Datum vzniku: 1. září 1997
Spisová značka: Pr 875 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název: SAK Studénka, příspěvková organizace
Sídlo: Budovatelská 770, Butovice, 742 13 Studénka
Identifikační číslo: 661 83 561
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:

1. Zajišťování, pořádání a organizování kulturních a kulturně-společenských akcí 
včetně koncertů, divadelních představení, výstav a dalších forem sdělování děl 
veřejnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně pořádní kulturních produkcí a 
zábav. 
2. Zajišťování audiovizuálních představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o 
některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně 
a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů.
3. Zajišťování veřejné knihovnické a informační služby základní knihovny ve 
smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
4. Vydávání periodického tisku, zpravodaje ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o 
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů a zajišťování 
veškeré činnosti spojené s vydáváním tohoto periodického tisku.
5. Vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 
37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zajišťování provozu Vagonářského muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
7. Provozování městského informačního kanálu prostřednictvím TV Odra ve 
smyslu autorského zákona a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě udělené licence Radou pro rozhlasové a 
televizní vysílání.
8. Zajišťování informační služby pro obyvatele a návštěvníky města.
9. Spolupráce a poskytování pomoci sportovním, kulturním nebo společenským 
organizacím provozujícím činnost na území města Studénky a fyzickým osobám 
podnikajícím nebo s trvalým bydlištěm na území města Studénky při zajišťování 
konaných akcí a jejich koordinace.
10. Zajišťování sportovních, rekreačních, rekondičních a regeneračních aktivit v 
objektech a na pozemcích předaných organizaci do užívání, případně jiných 
prostorách v katastru města Studénky.

Doplňková činnost:
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Statutární orgán:
ředitel:

  HANA MAIWAELDEROVÁ, dat. nar. 17. září 1971
č.p. 181, 742 43 Pustějov
Den vzniku funkce: 1. června 2013

Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu:
Ředitel organizaci řídí a plní úkoly vedoucího organizace, je oprávněn jednat 
jménem organizace.

Zřizovatel:
Město Studénka, IČ: 002 98 441
nám. Republiky 762, Butovice, 742 13 Studénka

Ostatní skutečnosti:
Příspěvková organizace byla zřízena dne 1.9.1997 rozhodnutím Městského 
zastupitelstva ve Studénce.


	Výpis

		2019-08-12T08:15:14+0200
	Krajský soud v Ostravě
	Ověřený výpis
	Elektronicky podepsaný výpis z veřejných rejstříků poskytnutý soudem.




