Český helsinský výbor z.s., Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

IČ: 00539708

T: +420 / 257 221 142

E: info@helcom.cz

W: www.helcom.cz

V Praze dne 13.4.2022

Pozvánka
na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s.
IČ: 00539708, se sídlem Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, zapsaném ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 220 (dále také jen „ČHV“)
Vážené členky, vážení členové,
dovolte, abych Vás jakožto předseda spolku v souladu s čl. 8. odst. 3. Stanov ČHV tímto pozval
na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s., která se bude konat dne 26.4.2022 od
16.30 hod. v sídle ČHV na adrese Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce ČR,
první patro).
Valná hromada ČHV se svolává s následujícím programem:
1. Zahájení, úvodní slovo, přivítání nových členů ČHV a kontrola usnášeníschopnosti
valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva o činnosti ČHV v roce 2021, o plánované činnosti v roce 2022;
4. Zpráva o činnosti a fungování Předsednictva v roce 2021;
5. Zpráva o hospodaření ČHV za rok 2021;
6. Schválení návrhu rozpočtu ČHV na rok 2022;
7. Projednání a přijetí úprav stanov ČHV;
8. Volba členů Revizní komise, případně revizora;
9. Různé;
10. Závěr.
Zdvořile prosím, abyste do 22.4.2022 potvrdili svou účast na valné hromadě na e-mailovou
adresu: Alena.Vratilova@helcom.cz.
Návrhy změn stanov ČHV Vám budou zaslány nejpozději do 19.4.2022.
Závěrem mi dovolte připomenout, že na rok 2021 byl členský příspěvek za členství v ČHV
stanoven na částku 200 Kč a že členství je pevně spjato s jeho úhradou. Členský příspěvek lze
uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu ČHV č. 2542779329/0800, vedeného u České
spořitelny, a.s., kdy do popisu platby, prosím, uveďte své jméno a příjmení a účel platby
(členský příspěvek na rok 2022).
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