
 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC 

 
 
 

Pozvánka 
 
 

na Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Liberec, IČ: 482 89 027,  
se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen „OHK“), 

které se uskuteční ve středu 22. června 2022 od 10:00 hod. v konferenční 
místnosti OHK, na adrese Mrštíkova 399/2a (areál Werk, vchod B),  

Liberec III-Jeřáb. 
 
 
Prezence a občerstvení: 9:30 - 10:00 hod. 
 
 
Program jednání: 
 

1) Zahájení 

2) Volba mandátové, návrhové a volební komise, skrutátorů a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu jednání 

4) Zpráva mandátové komise 

5) Zpráva o činnosti OHK za rok 2021  

6) Zpráva o hospodaření OHK a schválení účetní závěrky za rok 2021 

7) Kontrola plnění úkolů z předchozího Shromáždění delegátů OHK 

8) Zpráva dozorčí rady OHK za rok 2021 

9) Doplňující volba člena představenstva OHK 

 zpráva volební komise  

10)  Plán činnosti OHK na rok 2022 s výhledem do roku 2023 včetně schválení 

účasti OHK v projektech  

11)  Návrh rozpočtu OHK na rok 2022 

12)  Jednání a hlasování o změně statutu, jednacího řádu a volebního řádu OHK, 

resp. přijetí nového statutu, jednacího a volebního řádu OHK a současně jejich 



harmonizace s vnitřními předpisy HK ČR (návrhy nového statutu, jednacího 

řádu a volebního řádu OHK jsou zasílány společně s touto pozvánkou)     

13)  Jednání a hlasování o zrušení stávajícího příspěvkového řádu OHK (schválen 

na shromáždění delegátů OHK dne 30. dubna 1994) a o schválení použití řádu 

HK ČR pro OHK (příspěvkový řád HK ČR je zasílán společně s touto 

pozvánkou)  

14)  Aktivity OHK v oblasti Green Deal 

15)  Informace o Krajské hospodářské komoře Libereckého kraje, z.s. 

16)  Informace o činnosti HK ČR 

17)  Volba delegátů OHK na Sněm Hospodářské komory ČR v roce 2023   

18)  Diskuze 

19)  Usnesení 

20)  Závěr 

 

Společný oběd po skončení jednání (cca ve 12:00 hodin). 

 

 
Představenstvo OHK zároveň tímto v souladu s § 5 odst. 16 jednacího řádu OHK 
svolává náhradní shromáždění delegátů OHK pro případ, že se shromáždění 
delegátů OHK svolané představenstvem na shora uvedený termín nebude schopno 
usnášet. Náhradní shromáždění delegátů OHK bude zahájeno bezprostředně poté, co 
bude zjištěno, že shromáždění delegátů OHK se není schopno usnášet. 
 
    
 
V Liberci dne 6. června 2022  
 
 
 

  
   představenstvo Okresní hospodářské komory Liberec 
   Ing. Jaroslav Kopta, v. r. 
   předseda představenstva  

 
 
 
 
 
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti do 17. června 2022 formou odpovědi na 
email s touto pozvánkou. 


