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Pozvánka na členskou schůzi 
 
V souladu se stanovami spolku Klub stolního tenisu  z.s ( dále jen KST) a na základě rozhodnutí výboru KST 

ze dne 17. 3. 2016 si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi KST. 
 

Členská schůze se koná: 

ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 19.30 hod. 
v herně KST v areálu Na Pískovně. 

Program schůze: 
 

1. Zahájení schůze 
2. Program schůze -  připomínky , schválení 
3. Volba a schválení mandátové komise, prezentace, informace o usnášení schopnosti schůze 
4. Volba zapisovatele schůze 
5. Informace o sportovní činnosti dospělých v sezoně 2015-2016, výhled na sezonu 2016-2017, 

předpokládaný kádr, návrhy družstev, hrací dny, přestupy, hostování…atd. 
6. Informace o sportovní činnosti mládeže v sezoně 2015-2016, výhled na sezonu 2016-2017 
7. Zpráva o objektu (údržba, úklid, opravy, potřebné investice…atd.) 
8. Informace o hospodaření spolku v r. 2015, výhled na sezonu 2016-2017 
9. Zpráva kontrolní komise 
10. Schválení zprávy kontrolní komise a rozpočtu na 2016-2017 
11. Návrh úpravy stanov, hlasování (pouze při účasti 2/3 členů KST s hlasovacím právem) 
12. Volba výboru na období 2016-2018, návrh kandidátů, hlasování 
13. Volba kontrolní komise na období 2016-2018, návrh kandidátů, hlasování 
14. Návrh, diskuse a schvalování odměn zvoleným členům výboru 
15. Volba členů do výkonných složek TJ Slovan Bohnice 
16. Informace ohledně soustředění 
17. Komunikace a prezentace KST směrem vně spolku (webové stránky, facebook…) 
18. Ostatní návrhy, diskuse, schvalování 
19. Návrh usnesení schůze 
20. Závěr 

 
V případě konstatování neusnášení schopnosti členské schůze mandátovým výborem (tzn. při neúčasti 
nadpoloviční části členů spolku s hlasovacím právem) výbor svolává: 
 

Náhradní členskou schůzi 
která se koná: 

 

ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 20.00 hod. 
v herně KST v areálu Na Pískovně. 

 
Program náhradní členské schůze bude uzpůsoben v souladu se stanovami KST. 
 
 
V Praze 22. 4. 2016           Za výbor V. Kadavý 


