Organizačnípokvnv na VH MSKFS dne 12.3.2020
Nejvyššímorgánem v působnosti MSKFS je valná hromada (dále jen VH). Na VH MSKFS bude
přítomno celkem 60 delegátů s hlasem rozhodujícím z toho 30 delegátů za OFS (MěFS) a 30 delegátŮ
za kluby řízených MSKFS v soutěžích dospělých. Dále se VH MSKFS zúčastňujís hlasem poradním
členovéW MSKFS, předsedové odborných komisí MSKFS a ělenové

ORK MSKFS.

Podrobné rozdělení delegátů:

_

OFS (MěFS) vysílá po 5 delegátech (celkem 30),
kluby (z kategorie dospělých) v návaznosti na strukturuíizených soutěží vysílají8 delegátu
z KP, 10 delegátů zI.Atřida12 delegátů z I.B tříd.

Právo účastina valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají zástupci klubů, jejíchždružstva se
v jednotlivých skupinách umístila v tabulce po Podzimní části SR 2019-20 v pořadí do
takového místa, které se svým číslemshoduje s počtem delegátů stanoveným pro kaŽdou
skupinu téžetíídysoutěže.

Tabulka klubů s hlasem rozhoduiícímna VH MSKFS dne 7.3.2019:

KP mužů

I.A sk.A+B

I.B sk. A+B+C+D

Bílovec
Břidličná

Kravaře
Mokré Lazce

Budišov nad Budišovkou
velké Heraltice
Slavia Opava

Ludseřovice
chlebičov
Jakubčovice
petřvald na Moravě
slavia orlová

Fulnek

Krnov

pustá polom

Hlubina
Hái ve slezsku
Brušperk

Stonava

Dobratice

Baník Albrechtice

Kozmice
šilheřovice
Hrabová
Hnoiník
Záblatí
oldřichovice
Jeseník nad odrou
Fryčovice
Veřovice
12

10

8

Podmínky účastina Valné hromadě:

c
.
.

Každý klub

s hlasem

rozhodujícím má právo vyslat na Valnou hromadu jednoho delegáta.

Delegáty navalné hromadě mohou
Delegáty Valné hromady jsou:

a)
b)

bly't

pouze ělenové Asociace.

v případech delegátů vysílaných okresními fotbalovými svazy jejich předsedové, PoPř.
pověření ělenové qýkonných ýborů těchto svazů;
v případech delegátů vysílaných členskými kluby ělenové statutárních orgánŮ těchto
členských klubů nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou ěleny Asociace.

a

Delegátje povinen při prezenci předložit delegační list (ke staženi na stránkách
www.fotbal.cz v sekci MSKFS) a také bude zaslán mailem na adresu klubu a OFS
Delegát je povinen napožádání u prezence prokázat svou totožnost dle Stanov MSKFS.

a

Sekretariát

a

Dle tohoto seznamu bude kontrolována oprávněnost úěasti DelegátanaValné hromadě.

MSKFS vytvoří dle Veřejného rejstříku seznam statutárních zástupců klubů.

V případě nesrovnalostí nemusí být vyslaná osoba na Valnou hromadu vpuštěna.
Pokud došlo v klubu či OFS ke zméně, která ještě není zaregistrována ve Veřejném rejstříku,
případně klub či OFS nemá ještě proveden zápis ve Veřejném rejstříku, je nutné před konáním
Valné hromady doložit sekretariátu §rto změny (Stanovy klubu, Zápis
z kterého je zíejmé, kdo je v klubu či OFS zvolen zastatutárni).

zVH klubu či OFS,

Jednání Valné hromady se bude řídit Jednacím řádem a Volebním řádem. Tyto řády jsou
součástí Stanov

MSKFS

a

jsou ke staženína stránkách www.fotbal.cz v sekci MSKFS.

V Ostravě 13.L2020
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