
Informace předsedv snolku - Soortovní klub Pedapop české Buděiovice zs.. IčO: 482
08 884 (dále také ien..SK Pedaqog") _ o zasedání shromážděni deleqátů dne 01.03.2019

Předseda spolku tímto informuje členy spolku o plánovaném zasedání shromážděni dclegítů,
které se bude konat dne 01.03.2019 v sídle SK Pedagog na adrese Branišovská 58l/36, 370 05

České Budějovice. Samoďejmě v souladu se stanovami spolku (článek V., písrrr AJ, odst. 2) bude

řádná pozvánka na zasedání shromáždění delegátu zveřejněna nejméně i5 dní předem na

intemetových stránkich SK Pedagog (rvwr,v.skpedagog.cz) a árovei bude pozvánka doručena

v emailové podobě jednotlivým delegátum, opět minimálně 15 dnů před konáním sbromáždění
delegátů.

Předseda spolku informuje členy spolku o plánovaném zasedání shrornáždění delegátů s velklim
časovým předstiherq neboť na zasedání plánovaném na den 01.03.20t9 by měla být nejen

schvalována účetní závěrka spolku, ale měla by bý.t provedena i volba statutárního orgánu (tj,

předscdy spolku) a kontrolniho orgánu spolku (tj. tří členů kontrolní komise).

Vzhledem k řádnému fungování spolku, včetně rozšíření jeho aktivit, rozšíření nabídky sportů

provozovaných prostřednictvím spolku i investování významných finančnich přostředkli ze

získaných dotačnich programů, jsme toho názoru, že současné orgány spolku vykonávají svoji
činnost řádně a výlučně v zájmu Sportovního klubu Pedagog České Budějovice z.s.

Nicméně samozřejmě pouze sbrorniždění delegátů roáoduje o zvolení kon}rétni osoby členem

orgánu spolku. Proto Vás žádáme o případné návrhy osob, které by mohly být za č|eny orgánů
spolku zvoleny, Náwhy zasí|ejte prostřednictvím delegátů jednotlivých oddílů na emailovou
adresu předsedy spolku: skpedagog@skpedagog.cz, a to nejpozději do 05.02.2019, aby bylo
možné řádně a včas připravit veškeré dokumenty a podklady pro shromáždění delegátů plánované

na den 01.03.2018. V této souvislosti upozorňujeme, že členem orgánu spolku musí být v souladu

se stanovami spolku vždy pouze řádný člen spolku starší 18 let. Na základě Vašich podnětu bude

v první polovině února 2019 připravena konkétní pozvánka na zaseďání shromáždění delegatu,

které by se mčlo konatdne01.03,2019.


