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Na záktadě Článru Vl., bodu (1) Stanov SKSK, a vnávaznosti na dopis Výkonného výboru zdubna 2021,

který informoval ěleny spolku o nutnosti odložení řádné (výroční) ČS v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti

šířeníviruCoVlD.19,@'Čsbuoeusnášeníschopnápňúěastinadpolovičnívětšiny
členů.

Prooraín Č$:

1. Zahďlení Čs, přivítání členů a hostů

2. Ověření usnášeníscůopnosti ČS

3. Volba orgánů ČS - preOsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatelzápisu

4, Seznámení s programem, jeho případné doplnění nebo změna, a jeho schválení

5. Zpráva Výkonného výboru o ěinnosti SK§K za rok 292O a základní informace o činnosti SKSK v prvním pololetí

roku 2021

6. Předložení a schválení úóetní závěrky za rok2CI20 a mimořádné účetní závěrky k 31. srpnu 2021

7. ZprávaKontrolní komňe k hospodaření SKSK v roce 2020 av období leden - spen 2021

8. Vznik členství (přUetí) nových členů SK$K, zánik členství vyloučením a oznámení o ániku členství vystoupením

nebo úmrtím člena v souladu s čl, X platných stanov \i]i.,!::;l ,.:i"ji].Ťi.:],,:"- l,,i;lji,:i ai.r]|; :_r,i,..,:,i..

9. Volba novýchlpotvrzení ve funkcistávajících ělenů Výkonného výboru

10. Volba nových/potvzení ve funkcistávajících ělenů Kontrolní komise

11. Návrh Plánu činnosti na druhé pololetí roku 2021
' 12. Přednesení a schválení Rozpočtu na rok 2021, respektive stanovení základních eílů hospodaření SKSK do konce

roku2O21

13, Přednesení návrhu na zahájení projektu ,,§lovan 100", jeho hlavní cíle a předpokládané zapojení členů SKSK a
přátel SKSK do jeho přípravy a plnění

í4. Diskuze

15. Závér, poděkování, ukončení ČS

upozornění:
Pň prezenci členů bude prováděna aktualizace osobních údajů všech členů §KSK, kontrola ělenských průkazů

a zaplacení členských příspěvků do roku 2021 včetně.

Případný zmocněnec nepřítomného ělena se musí prokázat svým platným průkazem totožnostia plnou mocí s ověřeným
podoisem člena sksk. il"\

čW\fu,-l*Ě
Václav ČumpďiX

V Praze 25.8.2021

předseda W SK Slovan Kunratice z.s.


