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Představenstvo Okresní hospodářské komory Olomouc se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc  svolává  Shromáždění delegátů,  které se koná dne 26. 03. 2018 v 1500 hodin, v sále Orbis, BEA Centrum Olomouc Prezence od 1430 do 1500 hodin.  Program jednání:  1. zahájení 2. volba skrutátorů a zapisovatele 3. schválení programu 4. volba ověřovatele zápisu, volební, návrhové a mandátové komise 5. zpráva mandátové komise o počtech zúčastněných, usnášeníschopnosti Shromáždění delegátů – v  případě neusnášeníschopnosti začíná náhradní Shromáždění delegátů  6. zpráva představenstva OHK Olomouc za rok 2017, zpráva dozorčí rady OHK Olomouc za rok 2017, zpráva o činnosti úřadu OHK za rok 2017, výsledky hospodaření úřadu OHK v roce 2017, schválení účetní závěrky OHK Olomouc za rok 2017, rozpočet úřadu OHK Olomouc na rok 2018 – schválení  7. vystoupení předsedy volební komise, přednesení kandidátní listiny, představení kandidátů na předsedu představenstva, místopředsedy představenstva, členy představenstva a členy dozorčí rady OHK 8. odstoupení stávajícího představenstva OHK 9. volba orgánů OHK Olomouc: a. volba předsedy představenstva  b. volba místopředsedů představenstva c. volba členů představenstva d. volba členů dozorčí rady 



   

Okresní hospodářská komora Olomouc Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc info@hkol.cz  |  www.hkol.cz 

e. volba předsedy dozorčí rady  10. návrh a schválení delegátů OHK na sněm HK ČR pro celé další funkční období 11. seznámení s výsledky hlasování – volební komise 12. závěrečná diskuse 13. usnesení a závěr   Pracovní materiály jsou k dispozici na úřadu OHK Olomouc a budou zaslány v elektronické podobě. V průběhu Shromáždění delegátů OHK Olomouc bude připraveno malé pohoštění.  Předpokládané ukončení cca v 17:00 hod.  V Olomouci dne 15. 2. 2018.  Za představenstvo OHK Olomouc srdečně zve                Bc. Vlastimil Navrátil, v.r. předseda představenstva             OHK Olomouc   V případě nedostatečného počtu oprávněných účastníků Shromáždění delegátů, bude náhradní Shromáždění delegátů svoláno dne 26. 03. 2018 ve 1515 hodin v souladu se základními dokumenty OHK Olomouc (JŘ, část třetí, §6).   


