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Plán činnosti OHK Karviná na rok 2019 
 

 

V roce 2019 jsou plánovány následující aktivity: 

 
 

 Prohlubování spolupráce s vedením města Karviná a Havířova formou zapojování se do 

aktivit vyplývající ze Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná  

a Integrovaného plánu rozvoje města Karviná a Havířov 

 Další rozvoj spolupráce s KHK MSK, OHK Opava a Bruntál 

 Odborné semináře a školení v případě potřeby a požadavků členů  

 Provoz Ověřovatelské kanceláře - vydávání ověřených výpisů z Obchodního rejstříku, 

Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, výpisy bodového 

hodnocení z Centrálního registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis 

z registru Min. životního prostředí, z insolventního rejstříku. Vidimace a legalizace. 

 nadále rozvíjet činnost při vystavování Osvědčení o původu zboží a ATA Karnetů 

 Podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi na aktivitách v rámci rozvoje kvality 

života v okrese Karviná.  

 Realizace XI. ročníku Chamber Golf Cup Karviná 2019 konající se v Golfovém 

Resortu Lipiny  

 Realizace 1. ročníku tenisového turnaje pro členy OHK Karviná 

 Pokračování v realizaci projektů s cílem dalšího rozvoje podnikatelského prostředí 

v okrese Karviná (Výzva č. 60), získání dalších projektů obdobného charakteru dle 

zveřejněných výzev 

 Tematická pracovní setkání členů OHKK – posílení stmelování členské základny, 

navazování obchodních kontaktů, hodnocení činnosti OHK Karviná 

 Pokračovat v podpoře technických oborů studia s orientací na základní a střední školy 

se zaměřením na exkurze žáků a studentů s využitím dotačních programů města 

Havířov a Karviná a s výhledem na participaci členských firem OHK Karviná na 

dílenských výukách v základních školách. 
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 Rozšiřování členské základny zejména z lokalit v Karviné, Havířově, Orlové, Petřvaldu, 

Bohumíně atp. 

 Hledání aktivit směřujících k zajištění možností dalšího financování OHK Karviná 

 Realizace obchodních snídaní 

 Aktivní propagace a prodej Právního informačního systému PES 

 Realizace benefitního programu pro členy OHK Karviná 

 

 

V Karviné 21. 3. 2019 

Ing. Ivo Barteček 

předseda představenstva 
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