POZVÁNKA
na XXIV. Valnou hromadu
Svazu provozovatelů lanovek a vleků

kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov SPLV
a na základě rozhodnutí předchozí Valné hromady SPLV ze dne 15. 4. 2011
pořádá Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR
Místo konání
Termín konání
Prezence
Předsedající VH

:
:
:
:

Hotel SKI, Nové Město na Moravě
25. 4. 2012; začátek jednání ve 14:00 hod.
25.4.2012 (středa) 12:30 - 13:45 hodin
Jakub Juračka, předseda SPLV

Program XXIV. Valné hromady SPLV
14:00 – 15:30

Společný program pro členské a partnerské organizace SPLV

1.

Seznámení s novou marketingovou strategií Czechtourismu a projektem vzdělávání
pracovníků služeb v cestovním ruchu – Ing. Rostoslav Vondruška, generální ředitel
České centrály cestovního ruchu - CzechTourism

2.

Nový občanský zákoník – jak budou nastavena pravidla ve vztahu vlastníků pozemků
a staveb – JUDr. Michal Žižlavský, majitel advokátní kanceláře Žižlavský & partneři
a) Jak se to dotkne provozovatelů lanovek a vleků
b) Na co se připravit při výstavbě
c) Jak budou řešeny nájemní vztahy
d) Jak to bude se stavbou lanovek a vleků na cizích pozemcích

3.

Autorské poplatky za veřejnou produkci rozhlasu – možná úspora při společné úhradě
služeb – Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

15:30 – 16:00

16:00-18:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přestávka na kávu

Uzavřené jednání zástupců členských organizací SPLV

Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové a návrhové komise
Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH
Schválení programu VH SPLV, jednacího a volebního řádu
Seznámení VH s novými členy SPLV přijatými v období duben 2011 – duben 2012
Změna stanov – přechod SPLV na ALDR
Zhodnocení činnosti SPLV za období 04/2011 - 04/2012
Hospodaření SPLV v roce 2011
Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.
Plán činnosti SPLV a ALDR s.r.o. na rok 2012
Rozpočet SPLV na rok 2012, schválení výše členského příspěvku
Hospodaření ALDR s.r.o. v roce 2011 a rozpočet na rok 2012
Různé – diskuse

Organizační pokyny
Středa 25.4.2012
12:30 – 13:45

prezence, případně ubytování účastníků, oběd

14:00 – 15:30

Společný program pro členské a partnerské organizace SPLV

15:30 – 16:00

přestávka na kávu

16:00 – 18:00

Uzavřené jednání zástupců členských organizací SPLV

Právo zúčastnit se Valné hromady mají pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem
pro rok 2012. Členský příspěvek je ve výjimečných případech také možno uhradit na
místě proti příjmovému dokladu.

Objednání služeb a přihláška
Oběd pro jednoho účastníka z členské nebo partnerské organizace zdarma, další si hradí
účastníci sami u obsluhy restaurace.
Případný pobyt si účastníci hradí sami na hotelové recepci.
Objednat ubytování a obědy je možné výhradně poštou nebo e-mailem (viz níže uvedené
kontakty).
Přihláška na valnou hromadu s objednávkou služeb bude zaslana následne.

Informace podává
Kancelář SPLV:

tel.:
233 552 302,
fax:
233 555 243
e-mail: info@aldr.cz

Hana Jurčková
Olga Piskáčková

e-mail: jurckova@aldr.cz,
GSM: 725 511 066
e-mail: piskackova@aldr.cz, GSM: 724 190 877

