
PoZv^|{KA
na zasedání členské schůze spolku Kokonín z.s.

Vý-bor spoikuKokonín z.s., se síciiem Děinická 43i5. Kokonin 468 0i Jabionec naii Nisou"
tČ Zzl 68 700 (dále jen spolek)jako statutární orgán spolku v sdouladu s ustanovenim Čt. VtI
aktuálního znění stanov spolku svolává na sobotu 15.06.2019 v 15 .00 hod do Kulturního domu v
Kokoníně. ul. Dělnickáč.p.327,Jablonec nadNisou, PSC 468 01.

uzavřené zasedání členské schŮze pro členy spolku

Program zasedání členské schůze spolku:

1. Prezence členů spolku-provede člen výboru spolku: Antonín Bobek
2. Zahájení členské schůze. kontrola usnášeníschopnosti členské schůze-provede člen výboru
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3. Volba orgánů zasedání členské schůze - předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu.

|Návrh: předseda Mgr. Milan Šikola-advokát AK Semily. zapisovatel Mgr, Bc. |Jan Kopal,
ověřovatei josef Šikoia.

4. Projednání a schválení pořadu (programu) zasedáni členské schůze (ve smyslu programu
navrhovaného pozvánkou - návrhy členů na projednání dalších návrhů)

5. Projednání a návrh na schváleni zprávy o hospodaření spolku zarak 2018- přednese Vladislav
šitola

6. Návrh na změnu stanov spolku - přiietí úplného znéní stanov spolku ve smyslu navrhovaných
změn *.

7, Odvolání stávajících členů výboru spolku (statutámího orgánu spolku) - Josefa Šitoty,
Antonína Bobka a Bc. Aleny Riedlové

8. Volba statutárního orgánu spolku:
Předsedy spolku ( s odvoláním na navrhovanézměny stanov spolku), návrh na volbu pana
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9. Volba členů kontrolního orgánu spolku - kontrolní komise ( s odvoláním na navrhované změny
stanov spolku), návrh na volbu těchto členů: Antonín Bobek, Lenka Novotná Šárka Treperová.

10. Diskuze
l l. Závěr

* S navrhovanými změnami stanov spolku a jejich navrhovaným úplným zněním je nrožno se
seznámit na www.spolek-kokonin.estran§.cz

V Jablonci nad Nisou 11.05.2019

Výbor spolku Kokonín z.s. :

Josef Šikola

Bc. Alena fuedlová

Antonín Bobek


