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Oznámení o konání členské schůze spolku Centrum Ententyky, z.s. 

Předseda spolku v souladu se stanovami svolává členskou schůzi spolku Centrum Ententyky 
z. s. V souladu se zákonem č. 191/2020 Sb. (Zákon některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 
řádu), část první, hlava čtvrtá, § 18 a následující proběhne rozhodování členské schůze mimo 
zasedání s využitím technických prostředků. 

Časový harmonogram schůze 

2.6. 2021 Svolání schůze a zaslání podkladů členům na e-mail evidovaný spolkem 

2. 6. –   17. 6. 2021 Prostor pro projednání předložených podkladů  

18. 6. 2021 Odeslání finálních podkladů členům a odeslání odkazu na dotazník pro hlasování. 

22. 6. 2021, 20:00 Uzavření možnosti hlasování. 

Bezodkladně po zpracování bude publikován zápis z jednání na www stránkách spolku. 

Program schůze 

1. Oznámení předsedy Výkonné rady o důvodech svolání jednání mimo zasedání 
2. Výroční zpráva spolku za rok 2019 
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 
4. Výroční zpráva spolku za rok 2020 
5. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 
6. Změna stanov – doplnění o možnost jednání Členské schůze mimo zasedání 
7. Projednání směrnice 1/2021 
8. Projednání směrnice 2/2021 
9. Různé 

Materiály k programu schůze 

1. Výroční zpráva spolku 2019 
2. Výroční zpráva spolku 2020 
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 (Vyhodnocení akcí, Daňové přiznání + přílohy) 
4. Návrh nového znění stanov 
5. Návrh směrnice č. 1/2021 
6. Návrh směrnice č. 2/2021 
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Způsob projednávání 

Veškeré návrhy (změna/doplnění programu, změna/doplnění usnesení, změny/doplnění 
projednávaných dokumentů, změna systému hlasování) prosím zasílejte formou odpovědi na 
e-mail s oznámením o konání schůze. Relevantní změny zařadí výkonná rada na program 
schůze. 

Způsob hlasování 

V den zahájení hlasování bude všem členům zaslán odkaz na dotazník, který umožňuje 
identifikaci člena, tak aby každý člen mohl hlasovat pouze jednou. V dotazníku budou 
uvedeny jednotlivé body usnesení. Člen u každého z nich hlasuje formou PRO – PROTI – 
ZDRŽUJI SE. 

 

 

 

 

 

Ing, Jakub Hala, předseda výkonné rady 
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