Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM" dne 20.1.2021 v 16:23:10.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl Pr, vložka 1169

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

13. ledna 2021
1. října 2020
Pr 1169 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Kultura Jablonec, p. o.
Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
095 55 340
Příspěvková organizace
Provozování kulturního zařízení (Eurocentrum, kino Radnice, kino Junior, Letní
kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostel sv. Anny)
Provozování Turistického informační centra
Pořádání, organizování a zajišťování kulturní, společenské, vzdělávací,
výchovné, volnočasové a jiné akce určené pro širokou veřejnost
Pořádání a organizování festivalů, přehlídek a soutěží v oblasti zájmových i
profesionálních aktivit
Získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování a
zpřístupňení veřejnosti formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírek
umělecké a muzejní povahy
Shromažďování a ochrana historických předmětů a uměleckých děl, která mají
souvislost s městem Jablonec nad Nisou a okolním regionem
Vydávání a rozšiřování periodického tisku, neperiodických publikací a jiné
materiálů v tiskové i elektronické podobě pro potřeby organizace a akcí
pořádaných či dotovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou a dalších
subjektů, realizujících kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce
Propagace města Jablonec nad Nisou a rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci
se statutárním městem Jablonec nad Nisou
Prezentování statutárního města Jablonec nad Nisou na výstavách a veletrzích
cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí
Zajišťování provozu a správy turistickoinformačního portálu města Jablonec nad
Nisou

Doplňková činnost:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně souvisejících služeb a
správy a údržby pronajímaných prostor
Pronájem a půjčování věcí movitých
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba potravinářských a škorbárenských výrobků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán:
ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

PETR VOBOŘIL, dat. nar. 27. června 1960
Josefa Hory 4092/29, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Den vzniku funkce: 1. října 2020
1
Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace ve všech věcech samostatně,
pokud to není vyloučeno platnými právními předpisy ČR, zřizovací listinou nebo
jiným pokynem zřizovatele.

Údaje platné ke dni: 20. ledna 2021 03:36
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oddíl Pr, vložka 1169

Zřizovatel:
Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 002 62 340
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Údaje platné ke dni: 20. ledna 2021 03:36
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