TK TŠ STARLET, z. s.
Lipská 3, 616 00 BRNO
IČO: 66597501

e-mail: tkts@starlet-brno.cz
www.starlet-brno.cz
tel.: 606 504 290

Pozvánka na zasedání členské schůze
Tanečního klubu Taneční školy Starlet, z. s.
Datum a čas konání:

středa 20. prosince 2017, 17.00 hodin

Nebude-li členská schůze na tomto zasedání schopná usnášet se (tj. nesejde-li se v uvedeném čase
nadpoloviční většina členů spolku s hlasovacím právem), uskuteční se o 1 hodinu později náhradní zasedání
členské schůze, které je schopné usnášet se za účasti libovolného počtu členů (článek 9 odstavec 10 stanov).
Místo:

přísálí na Horní 32, Brno

Právo zúčastnit se a hlasovat:
taneční členové TK TŠ Starlet, z. s., kteří mají na právě probíhající platební období
zaplaceny členské příspěvky nebo řádně přiznanou výjimku; netaneční členové TK TŠ Starlet, z. s.
Za člena mladšího 15 let vykonává hlasovací a volební právo jeho zákonný zástupce.
Průběh zasedání:
a) zahájení, uvítání účastníků
b) ověření hlasovacího a volebního práva účastníků a zjištění, zda je zasedání členské schůze schopno usnášet se
c) volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a tříčlenné sčítací komise
d) představení pořadu zasedání a jeho případné doplnění (při splnění podmínek dle článku 9 odstavce 8 stanov)
e) vlastní pořad zasedání:
1) přednesení a schválení zpráv o činnosti spolku, jeho jednotlivých složek a orgánů
2) zpráva o hospodaření spolku, schválení účetní závěrky za rok 2016
3) přednesení návrhu rozpočtu na rok 2018, diskuse o návrhu a jeho schválení
4) změna článku 1 odstavců 2 a 3 stanov, tj. změna názvu spolku a zkráceného názvu spolku:
 hlasování o novém znění článku 1 odstavců 2 a 3 stanov
5) potvrzení nebo odmítnutí kooptovaného člena výkonné rady spolku, v případě jeho odmítnutí volba jiného
nového člena výkonné rady spolku (dle článku 11 odstavce 4 stanov)
 představení kooptovaného člena výkonné rady
 tajné hlasování o jeho potvrzení ve funkci
 v případě nepotvrzení kooptovaného člena podání návrhů na jiného nového člena
 prostor pro vystoupení kandidátů
 po desetiminutové přestávce tajná volba dle článku 11 odstavce 2 stanov (1. kolo, v případě jeho
neúspěšnosti 2. kolo, v případě jeho neúspěšnosti rozhodnutí o konání nové volby)
6) potvrzení nebo odmítnutí kooptovaného člena kontrolní komise spolku, v případě jeho odmítnutí volba
jiného nového člena kontrolní komise spolku (dle článku 11 odstavce 4 stanov)
 představení kooptovaného člena kontrolní komise
 tajné hlasování o jeho potvrzení ve funkci
 v případě nepotvrzení kooptovaného člena podání návrhů na jiného nového člena
 prostor pro vystoupení kandidátů
 po desetiminutové přestávce tajná volba dle článku 12 odstavce 2 stanov
f) diskuse
g) ukončení zasedání
V Brně dne 30. listopadu 2017
Ing. Robert Kazda
předseda spolku
Vyvěšeno dne: 4. prosince 2017

