TAK

Turistický akademický klub

Pozvánka
Na mimořádnou Valnou hromadu Turistického akademického klubu,
která se bude konat v pondělí 4. dubna 2022 od 18:00
v posluchárně č. 1 v Tyršově domě, Újezd 40, Praha 1
Jak již bylo sděleno na březnové schůzi a uvedeno v březnovém Poradníku, svolává Rada Valnou hromadu, která se
uskuteční v termínu pravidelné dubnové schůze. Je to z důvodu, že je potřeba projednat a odsouhlasit věci, které
nemůže schválit členská schůze nebo Rada. Jedná se o finanční příspěvek pro Ukrajinu a dále o projednání doplňku
stanov TAKu, a to podle požadavku vzneseného na březnové členské schůzi.
Program Valné hromady:
•
•

•
•
•

Finanční příspěvek pro humanitární pomoc občanům Ukrajiny zasažených válkou vyvolanou cizím
agresorem. Příspěvek navrhuje Rada předběžně ve výši 10.000,- Kč
Projednání návrhu na doplnění stanov Turistického akademického klubu. Rada navrhuje následující
úpravu, resp. doplnění článků stanov:
o

Doplnění Čl. IV (3)
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo na základě plné moci zastoupena minimálně
čtvrtina všech členů TAKu, není-li v těchto stanovách dále uvedeno jinak. Rozhoduje prostou většinou
přítomných členů a členů zastoupených na základě plné moci. Člena TAKu může na valné hromadě
zastupovat pouze jiný člen TAKu.

o

Nový článek IV (7)
Rada je oprávněna požádat členskou základnu o rozhodnutí hlasováním per rollam mimo valnou
hromadu prostřednictvím elektronické komunikace. V takovém případě valná hromada rozhoduje při
dodržení kvóra dle článku IV, odst. 3, prostou většinou hlasujících členů. Uzávěrka hlasování může být
nejdříve 10 dnů od jeho vyhlášení.

Diskuze k oběma bodům a hlasování (postupně ke každému zvlášť)
Usnesení
Po usnesení bude pokračovat Valná hromada běžným programem členské schůze

Vzhledem k tomu, že podle stanov je Valná hromada usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň čtvrtina všech
členů, což je minimálně 41 členů, žádá Rada o co možná nejvyšší účast, aby výše uvedené body mohly být schváleny.
Pokud by se účast pohybovala v počtech obvyklých pro běžnou členskou schůzi, nemohla by být finanční pomoc pro
Ukrajinu schválena, protože to podle stávajícího znění stanov není jinak možné. Uvedené doplnění stanov (druhý
bod) je právě pro to, aby v budoucnosti už nemusely být v takovýchto případech Valné hromady svolávány a mohlo
se rozhodovat korespondenčně. K doplňku pro jistotu malé vysvětlení: výraz „per rollam“ označuje způsob
rozhodování orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale
korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.
Rada proto srdečně zve všechny členy Turistického akademického klubu na tuto mimořádnou Valnou hromadu
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