Sdružení korespondenčního šachu v České republice
sídlo: K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 47607645

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ
VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY 2016
svolávané Řídicí komisí
Sdružení korespondenčního šachu v České republice
Místo konání: kolej UK Kajetánka, Radimova ulice 35/12, Praha 6 – Břevnov, zasedací místnost v 1. patře
Spojení MHD: autobusová zastávka Kajetánka – autobusy č. 180 a 184 (obě linky křižují trasy metra A i B)
Termín konání: sobota 19. 3. 2016
Zahájení: 10.00 hod.

Pořad náhradního zasedání volební Valné hromady 2016 (dále jen VH 2016):
1) zahájení, ověření schopnosti se usnášet;
2) přijetí navrhovaného pořadu jednání;
3) volba činovníků a pracovních orgánů VH 2016, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů,
mandátové komise, návrhové komise a volební komise;
4) schválení návrhu nových Stanov SKŠ v ČR obsahujícího i změnu názvu spolku podle NOZ (vynucená změna –
nutnost uvedení do souladu s NOZ);
5) schválení návrhu nového Jednacího a volebního řádu SKŠ (vynucená změna – nutnost uvedení do souladu
s novými Stanovami SKŠ v ČR);
6) zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti;
7) zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR;
8) volby do statutárního a kontrolního orgánu SKŠ v ČR;
9) diskuse;
10) schválení závěrečného usnesení;
11) závěr.
Veškeré dokumenty potřebné k jednání VH 2016 jsou umístěny ve formátu PDF na webových stránkách SKŠ v ČR
(www.skscr.cz), a to v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ a podsekci „VALNÉ HROMADY SKŠ v ČR“!
Případné protinávrhy, popř. dílčí (pozměňovací) návrhy obou dokumentů lze společně se stručným odůvodněním
předkládat Řídicí komisi SKŠ v ČR ve lhůtě do 10. 3. 2016, a to nejlépe zasláním na e-mail: ridici.komise@skscr.cz!
Právo účasti na náhradním zasedání volební VH 2016 má každý člen SKŠ v ČR, který bude mít nejpozději k 10. 3.
2016 uhrazen členský příspěvek alespoň na rok 2016! V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či pochybností
týkajících se úhrady členských příspěvků se obracejte na ekonomku SKŠ v ČR: Ing. Alena Mrkvičková, MBA,
Houškova 533/32, 326 00 Plzeň 26, e-mail: mrkvickova@skscr.cz.
Každý člen SKŠ v ČR s právem účasti na VH je povinen – bude-li o to požádán – při prezenci předložit k nahlédnutí
platný průkaz totožnosti, popř. doložit svou totožnost jiným způsobem.
Každý účastník VH 2016 má nárok na bezplatný jednotný oběd (v rozsahu předkrm, polévka, hlavní chod a nápoj) a
další základní občerstvení pořízené na náklady SKŠ v ČR. Protože se však musí vše objednat v dostatečném
předstihu, pohoštění bude zajištěno jen pro ty účastníky VH 2016, kteří o něj projeví zájem ve lhůtě do 10. 3. 2016!
Za tímto účelem je možné využít nejlépe e-mailovou adresu ridici.komise@skscr.cz, popř. adresu sídla SKŠ v ČR.
Cestovné, nocležné či další výlohy spojené s účastí na VH si hradí každý účastník VH sám. Ubytování Řídicí komise
SKŠ v ČR nezajišťuje a ani jiným způsobem nezprostředkovává.
Upozornění: dle ustanovení § 257 odst. 2 NOZ může VH 2016 na svém náhradním zasedání jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání a usnesení může přijímat za účasti libovolného počtu členů, ledaže
aktuálně platné Stanovy SKŠ v ČR určí něco jiného.

Praha 18. 2. 2016

Za Řídicí komisi SKŠ v ČR
předseda Jan Židů v. r.

