
Pozvánka na členskou schůzi

Bridžový klub Praha, z.s. (dále jen Spolek) zve tímto všechny své členy na členskou schůzi (dále
jen Schůze), kterou svolává na neděli 29. listopadu 2020 od 16.00 hodin do prostor BKP.
V případě, že do tohoto termínu nebudou uvolněna stávající vládní opatření proti šíření
pandemie COVID-19, bude plánovaný termín Schůze přesunut na nejbližší neděli následující
po uvolnění opatření, s výjimkou nedělí 27. prosince 2020 a 3. ledna 2021. Plné moci pro
termín 29. listopadu 2020 budou platné i pro tento náhradní termín.

Program

1. Prezentace

V případě, že se nemůžete Schůze zúčastnit osobně, delegujte svého zástupce přiloženou
plnou mocí, prosím. Je nezbytné, aby se Schůze sešla v usnášeníschopném počtu, tj.
v minimálním počtu 113 členů. Počet držených plných mocí není omezen, nicméně zmocněnec
je povinen hlasovat v souladu s názorem zmocnitele, se kterým byl předem obeznámen.



2. Volba předsedy zasedání

3. Diskuze

Do diskuze se očekávají příspěvky a návrhy týkající se jednotlivých bodů programu Schůze. Pro
prezentaci vašich názorů týkajících se jiných témat použijte diskuzní platformu na klubovém
webu, prosím.

4. Hlasování o návrhu změny Stanov spolku

Do návrhu na změnu Stanov spolku je nově zapracováno zřízení kontrolní komise a dále
možnost hlasování per rollam. K tomuto účelu budete požádání o identickou e-mailovou
adresu. Každá e-mailová adresa může zastupovat pouze 1 hlas, není tedy možné, aby například
manželé hlasovali ze společné e-mailové adresy ani zastoupení plnou mocí. Hlasování per
rollam bude uplatňováno pouze pro:

 schvalování ročního rozpočtu spolku
 rozhodování o výši ročních členských příspěvků
 projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období a

zprávy kontrolní komise

Schůze Spolku s nutnou fyzickou přítomností členů se pak může konat pouze při volbě výboru
Spolku v intervalu 5 let nebo z podnětu alespoň třetiny členů Spolku či z podnětu kontrolní
komise. Návrh změny Stanov spolku je přílohou této pozvánky.

5. Volba výboru Spolku

Výbor Spolku kandiduje jako celek ve složení:

Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása

Oponentní kandidatury jsou přijímány na e-mailové adrese Spolku vybor@bkpraha.cz a budou
zveřejněny na klubovém webu.

6. Volba kontrolní komise Spolku

Kontrolní komise kandiduje jako celek ve složení:

Jiří Emmer, Jiří Kopřiva, Jan Martynek

Oponentní kandidatury jsou přijímány na e-mailové adrese Spolku vybor@bkpraha.cz a budou
zveřejněny na klubovém webu.



7. Hlasování o výši členských příspěvků pro rok 2021

Výbor Spolku navrhuje 2 varianty výše členských příspěvků pro rok 2021. Přílohou této
pozvánky je odhadovaná finanční bilance Spolku v roce 2021 postavená na podkladě příjmů
z vkladů dle počtu účastníků soutěží cyklu podzim 2020 a provozních výdajů.

V 1. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 750, - Kč při zachování stávající výše vkladů
do soutěží.

Ve 2. variantě je roční členský příspěvek stanoven na 250,- Kč při navýšení vkladů do soutěží.

Účelem zvýšených členských příspěvků nebo vkladů do soutěží je minimalizace finančních ztrát
klubu způsobených dopady pandemie COVID-19.

8. Vyhlášení výsledků voleb orgánů Spolku

V Praze, 14. listopadu 2020

MUDr. Petr Vrkoč

předseda Spolku

Přílohy: Návrh nových stanov Bridžového klubu Praha, z.s.

Předpokládané příjmy a výdaje BKP v sezóně 2020/21, varianty 1 a 2

Formulář plné moci


