Dodatek č. 1 ke Statutu Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje
_________________________________________________________
Čl. 1
Oblastní hospodářské komory
1. V odůvodněných případech zřizuje KHK v rámci své věcné a územní
působnosti, za účelem kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění lepšího
kontaktu se členy komory a podnikatelskou veřejností kraje, oblastní střediska
– Oblastní hospodářské komory (dále ObHk);
ObHK nemají vlastní právní subjektivitu, jsou součástí KHK jakožto její
organizační jednotka .
2. Posláním ObHK je zastupovat zájmy podnikatelů v dané oblasti vůči místním
orgánům státní správy a samosprávy a zajišťovat v daném místě standardní
servis pro podnikatele.
3. Konkrétní věcnou a územní působnost ObHK stanovuje představenstvo KHK.
4. ObHK hospodaří na základě rozpočtu střediska KHK zejména s prostředky
z vlastní hospodářské činnosti a s členskými příspěvky členů KHK
stanoveného území.
5. Orgány ObHK jsou:
a) Oblastní shromáždění ObHK,
b) Představenstvo ObHK,
c) Předseda a místopředsedové ObHK.

Čl. 2
Oblastní shromáždění ObHK
1. Oblastní shromáždění je nejvyšším orgánem Oblastní hospodářské komory,
kterého se mohou zúčastnit členové KHK z dané oblasti.
2. Oblastní shromáždění se řídí schváleným Jednacím řádem KHK.
3. Oblastní shromáždění zejména:
a) volí představenstvo oblasti, jejího předsedu a místopředsedy,
b) navrhuje 1 zástupce do představenstva KHK a 1 zástupce do dozorčí rady
KHK,
c) projednává a schvaluje plán činnosti a hospodaření ObHK.
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Čl. 3
Představenstvo ObHK
1. Představenstvo ObHK je řídícím orgánem ObHK. Za svou činnost zodpovídá
Oblastnímu shromáždění ObHK a představenstvu KHK.
2. Představenstvo ObHK má nejméně 5 členů, včetně předsedy a 2
místopředsedů ObHK.
3. Představenstvo ObHK zejména:
a) svolává Oblastní shromáždění ObHK a připravuje podklady pro jeho
zasedání,
b) projednává přihlášky podnikatelských subjektů z dané oblasti za členy KHK
a doporučuje je k projednání/schválení v představenstvu KHK,
c) spolupracuje s místními orgány státní správy, samosprávy a jinými
institucemi v daném území,
d) podává zprávu o své činnosti Oblastnímu shromáždění ObHK a
představenstvu KHK na jeho pravidelných jednáních,
f) sestavuje a kontroluje rozpočet ObHK.
4. Představenstvo ObHK, které svolává předseda ObHK, se schází nejméně 4x
ročně.

Čl.4
Předseda a místopředsedové představenstva ObHK
1. Předseda představenstva ObHK zastupuje ObHK a jedná jejím jménem
zejména vůči orgánům státní správy a samosprávy v místě působnosti ObHK.
2. Předseda představenstva ObHK svolává a řídí jednání představenstva ObHK.
Vykonává činnosti, stanovené usnesením Oblastního shromáždění ObHK
nebo představenstvem KHK.
3. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu představenstva jeden z
místopředsedů, nebo jiný pověřený člen představenstva ObHK.

Čl.5
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č.1 ke Statutu Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
ze dne 27.4.2006, nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení na Shromáždění
delegátů KHK MSK dne 26.3.2008 .
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