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V Litoměřicích dne 11. 3. 2021
Věc: Stanovení závazných hygienicko-epidemiologických podmínek pro účely konání
Valné hromady OFS LITOMĚŘICE v termínu 8.4. 2021 od 17:00

Vážení delegáti VH,
obracíme se na Vás ve smyslu ustanovení článku IV. Usnesení Vlády České republiky ze dne
14. února 2021 č. 127 (dále jen „Usnesení č. 127“), kde dochází ke stanovení závazných
hygienicko-epidemiologických podmínek pro účely konání Valné hromady OFS Litoměřice, a
to v souladu se stanovami pobočného spolku. VV OFS na svém zasedání dne 19. února 2021
svolal Valnou hromadu v souladu se zákonem a stanovami na termín 8. 4. 2021 od 17:00
Žádáme všechny delegáty, kteří si zajišťují antigenní test samostatně tak nesmí být starší 3
dnů (tj z úterý nebo středy 6.-7.4. 2021) uvedené potvrzení o negativním výsledku testu bude
vyžadováno u prezence při vstupu do prostorů konání VH. Další podmínky jsou součástí
přílohy č. 3 a 8
Pro hladký průběh a rychlejší kontrolu delegátů při prezenci je nutné doručit na email
sekretarofsltm@seznam.cz vyplněný a potvrzený mandátní list příloha č. 1, dle přiděleného
čísla viz příloha č. 3, v případě že dojde ke změně delegáta je nutné nejpozději do 7. 4. 2021
uvedenou změnu nahlásit prostřednictvím emailu. Každý delegát u prezence po
splnění podmínek obdrží potřebné materiály k VH
Vážíme si vaší trpělivosti a spolupráce a očekáváme, že společně zajistíme hladký průběh při
prezenci delegátů na VH OFS Litoměřice

…………………………..
Jan Novotný
předseda Výkonného výboru
OFS LITOMĚŘICE

…………………………..
Martin Henzl
člen Výkonného výboru
OFS LITOMĚŘICE

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.

Mandátní/delegační list VH 8.4.2021
Plná moc k zastupování na VH
Seznam klubů dle mandátního/delegačního čísla a pokyny pro VH.
Pozvánka na VH OFS Litoměřice;
Stanovy OFS Litoměřice (včetně Jednacího a Volebního řádu)
Formulář pro návrh kandidáta a) předseda VV, b) člen VV, c) člen RK
Čestné prohlášení do volené funkce OFS
Stanovení závazných hygienických a epidemiologických podmínek pro konání VH

