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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
Výbor UPP ČR se na svém třetím letošním jednání rozhodl svolat mimořádný sněm naší Unie na 6. 4.
2005. Důvodem svolání sněmu je návrh některých kolektivních členů na stanovení "minimálního
členského příspěvku kolektivního člena". Tato formulace by UPP ČR měla umožnit požádat v
dohodnutých případech kolektivního člena o zaplacení většího než minimálního členského příspěvku.
Ve spolupráci s některými kolektivními členy se tak snažíme o dostatečné finanční zajištění UPP ČR
tak, abychom mohli řádně platit za pronájem kanceláře s naším sídlem a výhledově na částečný
pracovní úvazek platit i práci výkonného pracovníka. Dosud jsme využívali dobré vůle zaměstnavatele
předsedy UPP ČR - společnosti Contactel s. r. o., která nám poskytovala zdarma prostory, počítač,
komunikační prostředky a umožňovala práci asistentky (studentky VŠE Lucie
Soukupové) u předsedy UPP ČR Petra Šmelhause. Jak někteří z Vás vědí, společnost Contactel s. r.
o. byla koupena konkurenční společností GTS NOVERA a. s., a bývalé uspořádání už nadále není
možné.
Mimořádný sněm UPP ČR by se měl konat bezprostředně po skončení konference Podnikový právník,
v prostorách divadla Klubu Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1, od 15:00. Agenda sněmu je omezena
na změnu stanov uvedenou v předchozím odstavci. Rádi Vám však zodpovíme všechny případné
dotazy, seznámíme s výsledky hospodaření a začleníme do některé z pracujících sekcí. V případě, že
budeme už mít v té tobě smlouvu na nové sídlo - naše kolegyně místopředsedkyně UPP ČR jedná se
svou společností PRE - odsouhlasíme na sněmu i změnu sídla.
Srdečně Vás všechny zveme, i když si samozřejmě uvědomujeme, že se mimořádného sněmu zřejmě
budou moci zúčastnit pouze účastníci konference Podnikový právník. Ale i pro Vás ostatní, kteří
budete blízko a budete mít čas, platí samozřejmě naše srdečné pozvání také.
Do Vašich kalendářů:
________________________________
KONFERENCE PODNIKOVÝ PRÁVNÍK - 6. 4. 2006
* Naše tradiční a prestižní konference. I letos se můžete těšit na
zajímavého zahraničního hosta a na témata, se kterými se setkáváte ve své každodenní praxi.
Program a pozvánku naleznete na našem webu.
SEMINÁŘ STAVEBNÍ ZÁKON - 4. 5. 2006
* Seminář Stavební zákon, se uskuteční dne 4. května v prostorách
akciové společnosti Pražská energetika. Zástupce ředitelky odboru Ministerstva pro místní rozvoj, pan
Jiří Doležal, vystoupí s tematikou současných stavebních předpisů a plánovanými změnami
stavebního řádu stejně jako souvisejících norem.

Podrobné informace - www.uppcr.cz
Možnost elektronického přihlášení - www.unit.cz <http://www.unit.cz>
________________________________
Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na některé akci Unie s Vámi na viděnou!
V Praze 14. března 2006
Výbor UPP ČR

