Zápis z náhradní členské schůze ze dne 1. 4. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny – 9 účastníků

Program:
1. Přivítání - Klubovna KCO-MSK, Raisova 7, Ostrava – Mariánské Hory
 informace o činnosti spolku za rok 2018 a o hospodaření v roce 2018, plán činnosti na rok 2019,
informace o členské základně v roce 2018 a o členských příspěvcích na rok 2019, informace
o činnosti Výboru KCO-MSK a o plánovaných schůzkách Výboru

2. Volba nového výboru KCO-MSK:
Návrh na nové složení výboru (podle Stanov na 5 let):
Předseda: Ing. Robert Vaněk – statutární zástupce KCO-MSK
Místopředsedkyně:Mgr. Eliška Birková
Členové: Pavlína Grichová, Jitka Blahutová, Alena Blažejová
Aktivní členové: Stanislava Zemláková (účetnictví), Pavla Chvějová (public relation), Mgr. Stanislava
Klečková (evidence členů)
Noví aktivní členové: Ing. Kateřina Mlýnská
SCHVÁLENÍ NOVÉHO VÝBORU KCO-MSK:
Pro – 9

proti - 0

zdržel se - 0

3. Schválení nových stanov KCO-MSK:
 Ing. Robert Vaněk – představení nových stanov – změny v pojetí členství, změna předsedy, výhody
členství v KCO-MSK, způsob placení členských příspěvků
SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV KCO-MSK:
Pro – 8

proti - 0

zdržel se - 1

Plánované termíny schůzek Výboru KCO-MSK – první pondělí v měsíci v době
úředních hodin od 16:00 do 18:00: možnost vyzvednout si v této době členský průkaz, katalog
Celiatika, edukační materiály, zapůjčení knih z odborné knihovny apod. (doporučujeme předem
zatelefonovat na níže uvedených tel. č. a domluvit se)

Schůzek Výboru se mohou po předchozí domluvě zúčastnit i další zájemci z řad členů KCOMSK.
Rádi mezi sebou přivítáme další aktivní členy, kteří chtějí pomoci s organizačními záležitostmi
KCO-MSK. Zájemci se mohou ozvat na náš email nebo na tel. 799 510 230 nebo 799 510 225
Usnesení:
1. Náhradní členská schůze bere na vědomí: informace o činnosti spolku za rok 2018 a o hospodaření
v roce 2018, plán činnosti na rok 2019, informace o členské základně v roce 2018 a o členských
příspěvcích na rok 2019, informace o činnosti Výboru KCO-MSK a o plánovaných schůzkách
Výboru.
2. Náhradní členská schůze schválila nový výbor KCO-MSK a nové Stanovy KCO-MSK.

Zapsal/a:

Mgr. Eliška Birková

Mgr. Eliška Birková v. r.

Ověřil/a:

Ing. Robert Vaněk

Ing. Robert Vaněk v. r.

