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Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyššísoudní úřednicí Dagmar Steklou v právní věci
navrhovatele: HANDICAP LYCEUM Praha o,s., Francouzská 852lL1,, Vinohrady, 120 00
Praha, identifikačníčíslo61-383546, o návrhu na zápis výmazu do spolkového rejstříku
takto:

Ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
se zapisuje
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HANDICAP LYCEUM Praha o,s., se sídlem Francouzske852lIL 1_20 00 Praha
2, Vinohrady, IČ 6t383546 se vymazává ze spolkového rejstříku. oddíl L, vložka
1-53P se uzavírá. Právní dŮvod výmazu občanskéhosdruženíje jeho zánik ke dni
31,.12.2oI3.

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci

Poučení:Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k

Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného,

V Praze dne 27, února 201,4
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Za správnost vyhotovení: Bohumila Nenadálová

Tento vtýpis z obchodního rejstříku elekíonicky podepsal "MĚsTsKÝ soUD V PRAZE [lČ 002156]60]" dne 25.3.2014 V 08:20:09.
EPVid :rgltjr8vsQf RdJUiSllíkXicWE8TWyxM

Úplný vYpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 1530

Datum zápisu:

1. ledna 2014

Datum vzniku:

29. prosince 1990

Spisová značka:

L 1-530 vedená u Městského soudu v Praze

Název:

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.

Sídlo:

Francouzská85211I,Vi

ldentifikačníčíslo:613 83 546
právní forma:

Spolek
ŽápMňo 1. ledna

@otl
Ostatní
skutečnosti:

201,4

HAND|CAP LYCEUM Praha o,s., se sídlem Francouzská852lI1-,

Správnost tohoto vtýpisu se potvrzuje
Městsl(ý soud v Praze

úoale platné ke dni: 25.03.2014 06:00
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V Praze

Finančníúřad pro hlavní město Prahu

Štěpánská 28
LLL 2L PRAHA

dne

1

Elekt ronicky podepsáno
10. 03. 20L4
Pavtína Holakovská
referent správy daní

ÚP pro Prahu 2-0dd.reg.a podp.činn.
Referát I
Vinohradská 2488/49
120 00 PRAHA 2
l45372o/L4/2gg2-058gL-1,09922
čj , ,
Vyřizuje: Holakovská Pavlína DiS

Telefon: 22L 593 404
Č.

dveří:

přep.4

linka:

404

Daňový subj ekt:

DIČ: C261383546
HANDICAP LYCEUM PRAHA

Francouzská 852/lI
PRAHA 2 _ VINOHRADY
120 00 PRAHA 2

Číslospísu: 100833

/1999

ROZHODNUTÍ

o zrušeníregistrace
Shora uvedený správce daně rozhodl podle § J'27 odst. 1 a § L29 zákona
č. 28o/2oog šb., daňovÝ řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád") ve Úěci registrace daňového subjektu HANDICAP LYCEUM
PRAHA, Francouzská 852/]-]-, PRAHA 2 - VINOHRADY 120 00 PRAHA 2 takto:

- registrace k dani z příjmůjakožto poplatníka daně z příjmůse ruší
s účiňnostíke dni oznámení tohoto rozhodnutí
- registrace k dani z příjmůjakožto plátce daně z příjmůvybírané

srážkóu podle zvláštnísazby daně se
tohoto rozhodnutí
0důvodnění:

Rozhodnutí se vydává

Poučení,

z

rušís úČinnostíke dni

oznámení

důvodu výmazu společnosti z obchodního

rejstříku.

l

proti

tomuto rozhodnutí se můžepříjemce rozhodnutí odvolat ve lhŮtě 30
dnů ode dne jeho doručení.Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze
proti odůvodÁění rozhodnutí. Odvolání se podává u toho správce daně,
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvotání nemá odkladný
účínek(ust. § ].09 daňového řádu)
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Pavlína Holakovská, DiS.
referent správy daní

lt
I

1

Yz"

l .'..-^

20o2
-02-

/>ra/.&úlhóal/*tútir g

E(.

%./l?

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha2
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Fj 3273312014

1

1_

věc: zánik občanskéhosdružení
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. lČ61383546
- majetkové vypořádání

Valná hromada občanského sdruženíkonaná dne 18.6.2013 rozhodla ve
smyslu článku 15, odstavec 6 svých stanov o zániku sdruženíke dni 31,12.2013-

Záíoveň uložila předsedovi správní rady (a likvidátorovi) m.j. darovat sPoleČnosti Pro
handicapované osoby - Domovu Ráček o.p.s.
všechny sportovní pomůcky,
- nespotřebované fi nančníprostředky,
-

K

tomu:

''

a) sportovní pomůcky (dva rafty, pádla a vesty, zakoupené v letech 1999 a 2000)
uýty'ponechány Domóvu Ráěek-o.p.s. po skončenírehabilitačníhopobytu21.6.2013.
Jejich účetníhodnota byla nulová;

b) nespotřebované finančníprostředky v celkové výši 25155,00 KČ (24992,00

+

tbg,go'Ke) byly darovány Domovu Ráěek o.p.s. a účetbyl zrušen.

c) HANDICAP LYCEUM Praha o.s,
- nemělo žádný nemovitý majetek,
- nemělo žádnézaměstnance,
- nemělo žádnézávazky či pohledávky,
- nemá soudní, anijiné právní spory,

Příloha: 2 listy Darovaci smlouvy
1 list Výpis z účtu(uzavření účtu)

JUqk Joréf Veselý
preMOašprávní rady
a likvidátor

/
HANDICAP LYCEUM Praha
Francouzská I|l852
120 00 Praha 2, Vinohrady

Registrace MV ČR VsP/1-2912l90-R
602 653 096
Ič 61383546, DIč Cz6I383546
hclpraha@volny.cz
www.hclpraha.cz
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Základní údaje o našem občanském sdružení, které je řádným ělenem Českérady humanitámích organizací,
čestným členem spolku VLTAVAN v Praze a patronem Domova Ráček o.p,s. v Rakovníku,
obsahuje portál veřejné správy ČR www.portal.gov.cz. Více informací je na stránkách www.hclpralra.cz.

