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Pozvánka na řádné valné shromáždění ČSVE 
 

 

 

Místo konání:  Informační centrum Obnovitelné zdroje 

Křižíkova 233, Hradec Králové 

mapa: http://www.mapy.cz/s/6eQC 

 

Termín: úterý 23. února 2016 

Zahájení:  10:00 h 

Předpokládané ukončení: 15:00 h  

 

Připomínáme, že podle stanov je účast umožněna pouze těm členům, kteří mají řádně 

zaplacené členské příspěvky na rok 2016. Vyúčtování byla rozeslána v první půli ledna 2016. 

Poslední možnost úhrady nezaplacených členských příspěvků bude před zahájením valného 

shromáždění. V případě pochybností se obracejte na sekretariat@csve.cz.  

 

Návrh programu VS : 

1. Zahájení VS, úvodní slovo předsedy ČSVE – 10:00 

2. Volba zapisovatele – 10:10  

3. Volba volební (případně mandátové) komise – 10:15  

4. Odsouhlasení, případně doplnění programu – 10:20 

5. Zpráva o činnosti  ČSVE v roce 2015 – 10:25 

6. Aktuální stav členské základny, placení členských příspěvků, návrh na vyloučení 

neplatících členů – 10:50 

7. Seznámení s výsledky hospodaření v roce 2015 – 11:10 

8. Výše členských příspěvků pro rok 2017 – hlasovat, zda změna ano nebo ne – 11:30  

(Předsednictvo navrhuje ponechat výši členských příspěvků v nezměněné podobě) 

9. Volba členů předsednictva – nominace a představení kandidátů, volba, vyhodnocení 

volby – 11:40 

Přestávka 12:15 – 13:00  

10. Vyhodnocení aktualit v legislativní oblasti, činnost v rámci Komory OZE – 13:00  
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11. Návrh činnosti 2016-2017 – 14:00  

(Návrh podoby Dne otevřených dveří 2016) 

12. Diskuse – 14:15 

13. Přijetí usnesení z VS – 14:30 

14. Ukončení VS – 15:00  

 

 

Žádáme členy, aby svoji účast na valném shromáždění potvrdili emailem na adresu 
sekretariat@csve.cz, a to do 16.2.2016. 

 

Na závěr si dovoluji ještě jednou připomenout, že se na valném shromáždění budou volit 

členové předsednictva, a jsem rád, že mohu předem oznámit, že se všichni stávající členové 

předsednictva rozhodli kandidovat znovu na další volební období. Současně bych však rád 

vyzval i ostatní členy, aby zvážili svoji kandidaturu. Případní kandidáti se mohou hlásit 

předem na adrese sekretariat@csve.cz, případně se přihlásit přímo na valném shromáždění. 

 

Těším se na setkání s Vámi. 

 

 

 

V Praze dne 25.1.2016 

 

              
                                                                                  Mgr. Michal Janeček 

       předseda 

České společnosti pro větrnou energii 

 


