Spolek

HC BOSPOR Bohumín z.s.
se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín,
IČO 265 37 419
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle L, vložka 5228
(dále jen „spolek“)

tímto svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 4.10.2021 se zahájením v 17:00 hodin v areálu zimního stadion –
Bohumín na adrese Koperníkova 54, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, jenž je sídlem spolku.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
Volba orgánu valné hromady
Sumarizace volebního období výboru spolku
Diskuze
Volba členů výboru spolku
Rozhodnutí o změně stanov spolku
Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ S JEJICH
ZDŮVODNĚNÍM, RESP. VYJÁDŘENÍ VÝBORU SPOLKU K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM:
ad 1)
Vyjádření výboru spolku: Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 16:30 hod. do 17:00
hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti,
Zmocněnci fyzických osob jsou povinni se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci.
Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo
zastoupeno alespoň 20 registrovaných členů spolku.
ad 2)
Návrh usnesení: Valná hromada spolku volí: za předsedu valné hromady: …, za zapisovatele: …, za
ověřovatele zápisu: … a ……, za osobu pověřenou sčítáním hlasů: …
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK.

ad 5)
Vyjádření výboru spolku: Valná hromada na základě platných stanov spolku volí z řad členů spolku
každé dva roky předsedu spolku a ostatní členy výboru spolku. Volební období výboru spolku uplynulo,
a proto dle článku V. bod 8. stanov spolku, proběhne volba členů výboru spolku.
Návrh usnesení: Valná hromada spolku zvolila výbor spolku následovně:
1. předseda výboru spolku Michal Gavroň
2. místopředseda výboru spolku Mgr. David Kološ
3. členové výboru spolku: Marek Ivan, David Pawlas, Roman Kwaśný, Lukáš Sosna, Petr Lakomý
ad 6)
Návrh usnesení: Spolek schvaluje nové znění stanov spolku (text nového znění stanov je přílohou této
pozvánky).
Zdůvodnění: Výbor spolku navrhuje valné hromadě, aby rozhodla o tom, že spolek přijímá rozhodnutí,
jímž dochází ke změně znění stanov spolku tak, aby odpovídalo platné právní úpravě a potřebám spolku.

PŘÍLOHA:
1) Návrh nového znění stanov spolku

V Bohumíně dne 26.8.2021
Za výbor spolku:

____________________
Michal Gavroň

____________________
Roman Kwaśný

Předseda spolku

Místopředseda spolku

