
 

POZVÁNKA 

 

na valnou hromadu spolku „Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.“ se sídlem Plzeňská 

247/59, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 446 84 932, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, vložka L, oddíl 1480 (dále jen „Společnost“) 

 

Správní rada Společnosti ve složení: 

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - předseda správní rady (členem správní rady zvolen 9.1.2018) 

Ladislav Kejha - místopředseda správní rady (členem správní rady zvolen 3.12.2015) 

Ing. Stanislav Flek - člen správní rady (členem správní rady zvolen 1.12.2016) 

Ing. Petr Förchtgott - člen správní rady (členem správní rady zvolen 1.12.2016) 

Ing. Jana Pyšková - členka správní rady (členkou správní rady zvolena 3.12.2015) 

Ing. Katarína Ruschková – členka správní rady (členskou správní rady zvolena 9.1.2018) 

Petr Vykrut - člen správní rady (členem správní rady zvolen 3.12.2015) 

v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.3 písm. a) stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 

248 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 

 

svolává 

zasedání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 29. 11. 2017 v 16:15 hodin na adrese v 

MDK Elektra v Luhačovicích (Masarykova 950, Luhačovice 763 26). Vstup na valnou hromadu je 

v rámci programu konference 23. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2018 zdarma. 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

 

1. Zahájení schůze 

2. Volba předsedajícího schůzi, volba návrhové a volební komise 

3. Schválení programu Valné hromady 

4. Zpráva o činnosti uplynulého období roku 2018 

5. Zpráva o hospodaření SZKT za rok 2017 a uplynulé období roku 2018 

6. Zpráva revizní komise 

7. Diskuse o přednesených zprávách, hlasování  

8. Priority společnosti pro rok 2019 

9. Žádost o založení Sekce SZKT – Správa zeleně  

10. Změna stanov - v případě, že valná hromada odhlasuje vznik Sekce SZKT - Správa zeleně, 

doplnění Sekce do stanov 

11. Jmenování nových čestných členů 

12. Představení kandidátů a volba kandidátů do orgánů Společnosti (3 členové správní rady, 1 

člen revizní komise) 

13. Různé 

14. Ukončení schůze 
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Správní rada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 

 

 

 

 

................................................. ................................................. 

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. Ladislav Kejha 

předseda správní rady místopředseda správní rady 

 

 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing. Stanislav Flek  Ing. Petr Förchtgott 

člen správní rady  člen správní rady 

 

 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing. Jana Pyšková  Ing. Katarína Ruschková 

členka správní rady členka správní rady 

  

 

 

 

  

.................................................  

Petr Vykrut 

člen správní rady 
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