
Pozvánka na členskou schůzi 

spolku Kováři Olomouckého Kraje 
IČ: 04838084 

Členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne  

29.06.2019 od 14:00 hod. 

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc – Topolany 

GPS: 49.5839236N, 17.1770058E 

Prezence účastníků od 14:00 hod. 

Zahájení schůze: 14:30 hod. 

Program 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a 
zapisovatele zápisu  

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu. 

3. Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019 

a) Projekt 

b) Kováři 

c) Doprovodný program 

d) Reklama 

e) Materiální zabezpečení 

f) Dotace / sponzoři 

g) Technické zajištění 

h) Ubytování hostů 

i) Jídlo 

j) Vyúčtování FORTelu – zpráva pokladníka 

k) Aukce stolu 

Přestávka 15 min. 

4. Příspěvek Petra Němčanského týkající se jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi 
v návaznosti na jeho příspěvky publikované na interních Facebookových stránkách spolku 
„Tajná skupina“. 

5. Diskuze k příspěvkům  Petra Němčanského (viz bod 4 programu) 

Přestávka 15 min. 

6. Hlasování o odvolání předsedy spolku Jiřího Baťi, navrhovatel: Petr Němčanský 

7. V případě odvolání předsedy spolku členskou schůzí bude následovat návrh nového složení 
představenstva a ihned poté proběhnou nové volby do orgánů představenstva. 

Přestávka 15 min. 

8. Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku 

9. Volba navržených kandidátů do Kontrolního výboru 

10. Příprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15 - 17.05.2020 (15.05.2020 - Noc 
muzeí) 



11. Hlasování o přijetí nového člena D.B. z Českého Těšína. Přihláška podána elektronicky 
23.05.2019 

12. Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi členy spolku. 

13. Diskuze, závěr 

Důležité upozornění pro členy na článek IV, Oddíl 1, bod 4 platných stanov spolku 

4) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu 
po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti 
usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů 
oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o 
likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných. 
 

Stanislav Přikryl  

Místopředseda představenstva 


