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Pozvánka na členské shromáždění spolku Jankováček 

Vážení členové spolku Jankováček,  

             dovoluji si Vás tímto pozvat na členské shromáždění, které se uskuteční: 

20. 11. 2018 (úterý) od 18:30 hod. v restauraci Na Rychtě, ul. Starochodovská 5/72, 149 00 

Praha 4 – Chodov, www.narychte.eu. 

 Na členském shromáždění bude pro účastníky zajištěno občerstvení.   

Členové spolku, přátelé, kamarádi, prosím, důkladně zvažte své omluvenky, protože 

kromě toho, že Vás rád uvidím, se také jedná o povinnou součást fungování našeho spolku, 

kde se může mnohé vyřešit, změnit, upravit, doplnit a domluvit. Na tomto setkání můžeme 

například nastavit jiný způsob plánování aktivit tak, aby vyhovoval většině a bylo možné akcí 

se účastnit a akce nerušit.   

Prosím o nahlášení Vaší účasti do pondělí 05. 11. 2018.  

S úctou,  

                                                              Martin Slimák  

                                                                předseda spolku  

Článek VI 

Členská schůze 

1. Nejvyšším spolkovým orgánem je shromáždění členů spolku (dále jen členská schůze). Členská schůze může být řádná a mimořádná. 
 

2. Řádná členská schůze se schází vždy ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku. Její svolání je všem členům písemně oznámeno předsedou 
spolku nejméně 15 dní před dnem konání. 

3. Mimořádná členská schůze se schází před uplynutím lhůty pro řádnou členskou schůzi na základě usnesení rady či písemného návrhu 
alespoň jedné třetiny všech členů spolku. Ustanovení odst. 2 věty druhé platí obdobně.  

4. Do působnosti členské schůze patří: 
a) přijímat a měnit stanovy, 
b) volit a odvolávat členy rady a členy dozorčí rady,   
c) schvalovat návrh na činnost spolku v následujícím kalendářním roce,   
d) rozhodovat o záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo, 
e) rozhodovat o zrušení spolku. 

 

5. Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání a souhlas většiny přítomných členů. 

 

http://www.narychte.eu/

