okresní fotbalovÝ svaz prachatice
U stadionu 270,3B3 01 Prachatice

Pozvúnku na 20. volební Vulnou hromucltt OFS Pruchcttice
Na zzikladě člárrku l4 stiltlor. svolitl,it Výkorlrlý r.,ýbor OFS Prachatice
20. 1,olební valnou hromadu

okresního íiltbalor,ého svirzu prachatice. která

uskutečnír,e čtr,rtek 7. ledna 202l od l[l(X) hod.
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se

Restauraci Družba. nám. Přátelství 690

r,

prachaticích.

NAVRHOVANÝ PROGRAM:
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ZaIrá.jcní. r tllba přcdsccla.jicilrtl
\'olba nlarlcllilor ó. r tllr,btli a tlitl t,hor ó korrlisc

Schv,ťrlcnípfogfallltl.icclrráIri

Schl,irlcní .jcclnaciho řacltr. r olcbrlího řlrclLr
Z1lrávit o činrrosti \1\' r čc,tnčl-rospoclařcni
Zpráva reviztri korrris!Disklrsc k bodirm _5. a 6.

Voiba
Volba
\'olba

přcclsc,cly"

čle-nu r ý,kclrrnóhil r (,bolLl

čle-rlLr lcvizrri kcltllisc
Schvlrlcni roz1ločttr ()I-'S

L sttcsctti
Zirr čr

valrré hrorlady se zúčastniza fotbalor,ý oclcliljeclen clelegát statutární zástupce klubu
člen FACR - s hlasem rozhodujícím, který íaprezenci odevzdá delegačnílístek, opatřený
razítkem vJ,sílujíciho otlrlíltt s podpisJ, u ID dvott odpovědných futtkciottúřťt duného
odclílu. Pouze za tellto řádně l,yplnčrlý lístek bude delegiitovi na prezcnci vydárr lrlasovací
lístek. jetlž oprar,ňujc dcle_táta r-rplatňovat své hlasovací prírvo!|! Věnuite tomuto dokladu
řádnou pozornost!!!
Prezence ocl l7:30 llocliIl.
Ná,n,rlry na kandidáty pro volbu předsedy, 61.ni1 výkontlólto výboru a člerrťrrevizní komise
molrou dle volebního řádu podár,at r,ýirradrrě kluby FACR. Orgárry OFS anijiné subjekty
nemolrou podár,at ná,n rhy na karrdidáty do VV OFS ani do RK VV OFS.
V příloze Virni zasílárrne delegační lístek k vyplnělrí a tiskopis pro poclár,ání nár.,rhů.
Žádánie fbtbalor,ó oclcti|y. aby rravrhl1, kancliclát,v na volblt předsecly. členy VV OFS a člcny
RK ciIe svóho r-rrážcrlí.Nirl,rh rllusí být písenlrrý (rlcstačíc-rllail)a navržct-tý kanclidát rlrLrsi
sc svoLl kancliclatr-rrgg 1,yslclr tt scluhlas a to brrd' píscIllnčpoclpiscrll lla tol-}lto tlár,rhu nebo
veřejnýnr prolrliišenírrrpřed ,n,olebrrí konlisi nebo celou l,altlot-t hrotl-tac]ou. Dále r"rlusí
píselllrrý návilr obsalrovat vlastnoručtlípoclpisy nejnrénč dl,or-r ír-rnkcionářú klubu s určením
jejich funkce, jejiclr ID a originální otisk klubol.él'o razitka (pokud je rrutné).
Návrlr musí být doručen (nebo nasketror,án čitelně a odeslárr na enrail ofspt(rrlseznanr.cz) na
adresu VV OFS nebcl do rukou sckretáře VV OFS p. Petry Trněrlé (tcl. 734 382 730)
ncjpozclěji 1 týden přccl korriirlínl VH (č|irnck l6 Stirnor, - kollkrótnč zcle do čtvrtka
31.12.2020 do l6:00 hod.). Nepoclepsarló a pozdě zaslaIlcl Irávrhl,nebuc]tlu registroviirry!!!
K tlavržerlýrl kanclidátťrm přiložte te,.lich čcstnó prohlášcIrí o bezťthotltlosti.
Věříme. že k této r,ěci př,isttlupítc zocipovčdnča pocláte sr,ó návrhy.
Konání valné hronrady rrrťržebýt odložerlo vzlrledern k aktuálrrí sittlaci COVID-19.

Se sportovnit-t-t pozdravetn

Prachatice )..12.2020
přcclscc,la

Jiří Trněni,
VV ()FS Prachaticc

