Okresní fotbalový svaz Prachatice
U stadionu 270, 383 01 Prachatice

Pozvánka na 20. volební Valnou hromadu OFS Prachatice
Na základě článku 14 stanov svolává Výkonný výbor OFS Prachatice
20. volební Valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Prachatice, která se
uskuteční ve čtvrtek 18. března 2021 od 18 00 hod. v Restauraci Družba, nám. Přátelství 690
v Prachaticích.
NAVRHOVANÝ PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.














Zahájení, volba předsedajícího
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Schválení programu jednání
Schválení jednacího řádu, volebního řádu
Zpráva o činnosti VV včetně hospodaření
Zpráva revizní komise
Diskuse k bodům 5. a 6.
Volba předsedy
Volba členů výkonného výboru
Volba členů revizní komise
Schválení rozpočtu OFS
Usnesení
Závěr

Valné hromady se zúčastní za fotbalový oddíl jeden delegát – statutární zástupce klubu
člen FAČR – s hlasem rozhodujícím, který na prezenci odevzdá delegační lístek, opatřený
razítkem vysílajícího oddílu s podpisy a ID dvou odpovědných funkcionářů daného
oddílu. Pouze za tento řádně vyplněný lístek bude delegátovi na prezenci vydán hlasovací
lístek, jenž opravňuje delegáta uplatňovat své hlasovací právo!!! Věnujte tomuto dokladu
řádnou pozornost!!!
Prezence od 17:30 hodin.
Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise
mohou dle volebního řádu podávat výhradně kluby FAČR. Orgány OFS ani jiné subjekty
nemohou podávat návrhy na kandidáty do VV OFS ani do RK VV OFS.
V příloze Vám zasíláme delegační lístek k vyplnění a tiskopis pro podávání návrhů.
Žádáme fotbalové oddíly, aby navrhly kandidáty na volbu předsedy, členy VV OFS a členy
RK dle svého uvážení. Návrh musí být písemný (nestačí e-mail) a navržený kandidát musí
se svou kandidaturou vyslovit souhlas a to buď písemně podpisem na tomto návrhu nebo
veřejným prohlášením před volební komisí nebo celou valnou hromadou. Dále musí
písemný návrh obsahovat vlastnoruční podpisy nejméně dvou funkcionářů klubu s určením
jejich funkce, jejich ID a originální otisk klubového razítka (pokud je nutné).
Návrh musí být doručen (nebo naskenován čitelně a odeslán na email ofspt@seznam.cz) na
adresu VV OFS nebo do rukou sekretáře VV OFS p. Petry Trněné (tel. 734 382 730)
nejpozději 1 týden před konáním VH (článek 16 Stanov - konkrétně zde do čtvrtka
11.3.2021 do 16:00 hod.). Nepodepsané a pozdě zaslané návrhy nebudou registrovány!!!
K navrženým kandidátům přiložte jejich čestné prohlášení o bezúhonnosti.
Věříme, že k této věci přistoupíte zodpovědně a podáte své návrhy.
Konání valné hromady může být odloženo vzhledem k aktuální situaci COVID-19.

Se sportovním pozdravem
Prachatice 3.2.2021

Jiří Trněný
předseda VV OFS Prachatice

