
  

     
                                                                                                          

ČESKÁ KOMORA 

AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ 

KARLOVY  VARY 
tel.+ fax:  353 234 634,   e-mail: karlovyvary@ckait.cz 

 

POZVÁNKA 

na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Karlovy Vary, 
v pondělí 25. ledna 2016 od 14.00 hodin 

ve společenském sálu Krajské knihovny, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary 

Prezence od 13.00  hodin 

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Karlovy Vary. 
Dále jsou zváni hosté ze státní správy a samosprávy, poslanci, senátoři, představitelé odborných škol a 

zástupci partnerských profesních organizací. 
Návrh programu:  

1. Zahájení, schválení pořadu jednání, přivítání hostů 

2. Volby komisí – mandátové, volební a návrhové 

3. Zpráva předsedy výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary o činnosti v roce 2015  

4. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2016 

5. Informace předsedy ČKAIT o činnosti  ČKAIT v roce 2015 

6. Vystoupení hostů   

7. Zpráva Dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, výboru oblasti a činnosti Dozorčí rady a Dozorčí 
komise. 

8. Diskuse k předneseným zprávám 

9. Zpráva mandátové komise 

10. Volby delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů 2016, včetně zprávy volební komise. 

11. Diskuse 

12. Přijetí usnesení Valné hromady OK ČKAIT v Karlových Varech 

13. Závěr 

Po ukončení oficiálního programu Vás zveme spolu s garantem VH 
firmou „TIMA, a.s. “ na tradiční raut. 

 
V Karlových Varech dne 18. prosince 2015 
                                                                                                             Ing. Svatopluk Zídek, v.r.                                                                                                                                           
                                                                                           předseda oblasti ČKAIT Karlovarského kraje 
 

UPOZORNĚNÍ 
1. Dne 31.12.2015 končí V. běh celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (2013-2015) a je povinností každé 

AO v oblastní kanceláři Karlovy Vary odevzdat „Čestné prohlášení“ a „Registrační list účastníka CŽV“. 
2. V roce 2016 bude místo papírové složenky na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě 

členského poplatku na e-mailovou adresu AO. Termín zaplacení, číslo účtu i variabilní symbol zůstávají 
stejné – informace bude rovněž zveřejněna na úřední desce na webových stránkách ČKAIT. 

 

K pozvánce si dovoluje výbor OK ČKAIT připojit přání všeho 
nejlepšího, dobrého zdraví, pracovní i osobní pohody 

v celém roce 2016.  


