
                      P o z v á n k a 

      na valnou hromadu Svazu chovatelů  Shagya  Araba v České republice, z.s. 

                                                       která se koná 

                     v sobotu  8.dubna 2017 v 11.00 hod. -  HOTEL NA FARMĚ, 
Choťovice 134,289 05 Žehuň (Žehuňská obora), okres Kolín  (www.hotelnafarme.cz) 

                                        (sjezd na 50 km D 11 směr Žehuň – Chotovice) 

 

V souladu s Občanským zákoníkem je pro průběh valné hromady nutná nadpoloviční většina řádných a čestných 
členů svazu. Pokud se nesejde nadpoloviční většina těchto členů, valná hromada se ukončí a náhradní valná 
hromada se stejným programem se bude konat o 30 min. později tj. ve stejný den a na stejném místě. Tato valná 
hromada je pak způsobilá se usnášet za účasti jakéhokoliv počtu přítomných členů spolku. 
Při malém počtu přítomných členů při zahájení valné hromady se tato ukončí a  vzniklá půlhodina před 
zahájením náhradní valné hromady může být využita k případné diskusi. 

 

Program valné hromady  

- zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze, jmenování zapisovatele a ověřovatele     
   zápisu 
 
- zpráva o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků, zproštění členství a přijímaní    
  nových členů a schválení  
 
- zpráva o činnosti svazu – výroční zpráva a její schválení 
 
- zpráva o hospodaření svazu za rok 2016 včetně účetní uzávěrky a její schválení 
 
- zpráva revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2016  
 
- zpráva o programu a hlavních směrech činnosti spolku pro příští období a její schválení 
     - informace k mezinárodní konferenci ISG v ČR v roce 2017 
     - informace k XXV. Národní přehlídce 2017 
     - informace k sazebníku poplatků svazu na rok 2017 
     - informace o odměňování koní za sportovní výsledky na rok 2017 
     - informace k webovým stránkám a založení emailové adresy svazu 
 
- zpráva o činnosti RPK za rok 2016/2017 -  PK, kniha hříbat, hřebců, zápisy klisen a hřebců 
                                                                    -  návrh změn v  ŘPK 
-  diskuse 
-  schválení zápisu, usnesení a závěr  
 

Pokud se řádný člen na VH nemůže dostavit, může dát plnou moc svému zástupci pro možnost 
hlasování, ale pouze v případě, že je zástupce řádným členem. Pro tuto situaci je na webových 
stránkách www.shagyaarab.org  v kolonce  „Dokumenty ke stažení“ umístěn vzor formuláře „Plná 
moc“  k vyplnění pro FO a PO. 

Prosíme také o vyplnění „Formuláře pro aktualizaci údajů pro FO a PO“, který je taktéž v kolonce 
„Dokumenty ke stažení“ a poprosíme o naskenování zpět na email.: shagyaarab.org@seznam.cz, 
nebo  odevzdání na VH. Důvodem je aktualizace členské základny pro rok 2017. 

 

Děkujeme a těšíme se na Vaší účast za Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s. 

 

                                                                                               předseda Adam Zagóra 


